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الكويت تجمع  30مليار ًدوالر ًإلعمار العراق

الثانية

األمير :نلتزم بتخصيص ملياري دوالر قروضا واستثمارا بالمناطق العراقية
● «للقطاع الخاص دور حيوي مساند وقادر على التعامل مع المشاريع المطروحة»
● «سندعم مع المجتمع الدولي سورية واليمن بعد عودة األمن واالستقرار إليهما»

إغالق تخصيص «جنوب
عبداهلل المبارك» اليوم

ناصر الخمري

اقتصاد

بجملة تعهدات باستثمارات وقروض من الدول والجهات المشاركة
بلغت قيمتها  30مليار دوالر ،اختتم مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق فعالياته ،التي افتتحها أمس سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وسط مؤشرات إيجابية واضحة على نجاح المؤتمر
في تحقيق أهدافه.
وفي كلمته باالفتتاح ،أعلن صاحب السمو التزام الكويت بتخصيص
مليار دوالر كقروض لبغداد وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية ،ومليار آخر لالستثمار في الفرص االستثمارية
بالعراق ،إلى جانب مساهمة الجمعيات الخيرية الكويتية.
وبينما أكــد سموه أن الـعــراق ،فــي مواجهته لــإرهــاب ،كــان يــؤدي
ً
ً
ً
دورا تاريخيا ومشرفا لدحر التنظيمات اإلرهابية ،شدد على أن أمنه
ً
واستقراره جزء ال يتجزأ من أمن الكويت واستقرارها ،داعيا المجتمع
الــدولــي إلــى المشاركة فــي إع ــادة إع ـمــاره ،ال سيما أن مــا تــم تدميره
ً
يتجاوز قدرته منفردا على البناء.
ً
وأشار إلى أنه إدراكا لحجم تلك التبعات «كان ال بد لنا من التفكير
ً
بالدور الحيوي والمساند لنا ،وهو دور القطاع الخاص ،إيمانا منا
بأن ذلك الدور قادر على المشاركة والعطاء ،كما أنه قادر على التعامل
مع ما سيطرحه األشقاء في العراق من فرص استثمارية ومشاريع
حيوية تتعلق بالبنية التحتية لبالدهم».
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اإلمارات  ٥٠٠مليون

االتحاد األوروبي  ٤٠٠مليون
مساعدات

قطر مليار دوالر

على شكل قروض واستثمارات

نجاد :في إيران يسجنون األشخاص من دون
سبب ثم يعلنون انتحارهم
30

إعمار العراق ...ليس بسهولة
الفرضيات المعلنة
١٤

«كروتة» تقارير التحقيق البرلمانية
جلسة
ً

● المجلس أحال  26تقريرا بتوصياتها إلى الحكومة بعد مناقشة لم تتجاوز  3ساعات
● إقرار تعديل «المشروعات الصغيرة» بالمداولة األولى ● التحقيق في مالحظات المويزري
●

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح

في جلسة مجلس األمة التكميلية أمس ،انتهت تقارير
التحقيق الـبــرلـمــانـيــة ،الـتــي أخ ــذت مـئــات الـســاعــات من
االجتماعات واالستماع لــوزراء ومسؤولين في الدولة،
إل ــى اإلح ــال ــة لـلـحـكــومــة ،وس ــط غ ـيــاب بـعــض أعـضــائـهــا
المختصين؛ الرتباطهم بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي
تستضيفه البالد ،وذلك بعد مناقشة لم تتجاوز  3ساعات،
اختلطت فيها المداخالت النيابية دون تركيز على ملف
واحد ،لتتحول الجلسة إلى ما يشبه «سوق عكاظ».
وي ـعــود ذل ــك االسـتـعـجــال فــي مـنــاقـشــة الـتـقــاريــر إلــى
محاولة المجلس تنظيف جدول أعماله من عشرات منها

أصبحت معلقة دون اهتمام نيابي ،وسط صمت حكومي،
عن مناقشتها طوال األشهر الماضية ،األمر الذي كانت
«الجريدة» سلطت الضوء عليه ،وأكدته لجنة األولويات
البرلمانية.
ً
ن ـتــائــج تـحـقـيـقــات نـيــابـيــة اس ـت ـمــرت أشـ ـه ــرا متعلقة
بــاألمــوال الـعــامــة ،ومخالفات حكومية بعضها جسيم،
وآخــر «ملفق» فــي أكثر مــن جهة ،وثــالــث حمل اتهامات
«مفبركة» ،أو إدانات مثبتة لمسؤولين في الدولة ،لم تأخذ
حقها من المناقشة الجدية ،ولــم يناقش ،ال النواب وال
الحكومة ،ما جاء فيها من توصيات على األقل ،لتكتفي
األخيرة باالمتناع عن التصويت على اإلحاالت.
وفي هذا الصدد ،أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة
ستلتزم باالمتناع عن التصويت على التوصيات الواردة
ً
في هذه التقارير؛ «حتى يكون موقفها واحدا من جميع
التقارير».
ً
وصــرح الصالح بــأن «هناك كثيرا من التوصيات قد
نتفق مــع بعض منها ،وقــد نختلف مــع بعضها اآلخــر،
ً
ومنها ما يتطلب دراسة أكثر» ،مبينا أن الحكومة ستهتم
ً
كثيرا بما ورد في هذه التقارير ،بعدما أنصتت باهتمام
إلى جميع مالحظات النواب.
إل ــى ذل ــك ،واف ــق المجلس عـلــى تـعــديــل قــانــون إنـشــاء
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ب ــال ـم ــداول ــة األول ـ ـ ــى ،إلـ ــى جــانــب 02

ً
 26تقريرا تضمنت  9تحقيقات

تضمنت التقارير الـ ،26التي أحالها مجلس األمة إلى الحكومة،
في جلسته أمس 9 ،تحقيقات من لجان برلمانية مختلفة.
وشملت تقارير لجنة حماية األموال العامة  3تحقيقات بشأن
حفظ هيئة مكافحة الفساد البالغات المقدمة إليها ،ومخالفات
وزارة اإلع ــام والجهات التابعة لها ،ومــا تضمنته الرسالة عن
هيئة أسواق المال.
ً
وض ـم ــت أيـ ـض ــا مــاح ـظــات ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة على 02

ّ
واشنطن تثبت قواعد االشتباك الجديدة في سورية
● ضربة أميركية ثانية لـ «محور األسد» ...ودمشق تهدد مقاتالت «التحالف»
ّ
● تيلرسون يصعد ضد إيران ...وبوتين وإردوغان يهاتفان الملك سلمان

الحريري :سأخوض
االنتخابات دون مال
وضد «حزب الله»
٢٩

بعد أيام من الغارة األميركية غير المسبوقة في دير
الزور ،شرق سورية ،التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200
مقاتل ينتمون إلى المحور الداعم للرئيس السوري بشار
األسد ،شنت مقاتالت أميركية ،أمس األول ،ضربة جديدة
في المنطقة ذاتها ،ودمرت دبابة روسية ومربض مدفعية
للقوات الموالية للنظام السوري.
وج ــاء ت هــذه الـخـطــوة ،الـتــي تثبت قــواعــد االشتباك
الجديدة التي فرضتها واشنطن في شرق سورية على
طول الحدود مع العراق ،بالتزامن مع كشف مسؤولين
عراقيين عن إقامة الواليات المتحدة قاعدة جديدة في
ً
مثلث الحدود السورية  -العراقية  -األردنية ،لتؤكد مجددا
تصميمها على قطع طــريــق طـهــران  -بـغــداد 02 -
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 827.38مليون دينار
أرباح البنوك في 2017
بنمو %9.3
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ً
 4مطربين أدوا أعماال
غنائية من كلمات الشاعر
أحمد العدواني

دوليات

٣٠
نتنياهو يتلقى صفعة
وال يهتز

رياضة

٣٢

جنازة عسكرية لجندي تركي قتل في عفرين (اي بي ايه)

الوطني %39

ال

السعودية  ١.٥مليار

للبنية التحتية

الواليات المتحدة  3.5مليارات

%5
بر
قان%7.8

تجا

على هيئة قروض واستثمارات

البنك اإلسالمي للتنمية  ٥٠٠مليون

في شكل ائتمان صادرات على مدى
 ١٠سنوات و ١.٥مليون مساعدات

%5.8
الخليج
%5
ن .7
بوبيا

تقرير
اقتصادي

ً
الكويت ملياران و ١٢٢مليونا

ً
إيطاليا  ٢٦٠مليونا

ً
ً
قروضا ميسرة و ١١.٥مليونا مساعدات

بريطانيا مليار دوالر

د .3

ري

بلغت حصيلة اال لـتــزا مــات
التي أعلنتها الدول المشاركة
ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ال ــدول ــي إلع ــادة
إعمار العراق  30مليار دوالر،
وت ــوزع ــت أب ـ ــرز ال ـم ـســاه ـمــات
كاآلتي:

تركيا  ٥مليارات دوالر

على شكل قروض واستثمارات

ً
ألمانيا  ٣٥٠مليونا

الصندوق العربي لإلنماء  ١.٥مليار

أشاد األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس بجهود الكويت
وس ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ صـبــاح
األحـ ـم ــد ف ــي الـ ــوقـ ــوف م ــع الـ ـع ــراق،
واستضافة المؤتمر الدولي إلعادة
ً
إعماره ،مؤكدا أن «الكثير من رؤساء
دول العالم ممتنون لموقف الكويت
الرائد تجاه القضايا اإلنسانية».
وفي كلمته خالل افتتاح المؤتمر،
ثمن غوتيريس دور الكويت ،ومواقف

صاحب السمو في دعم دول المنطقة
ً
والـعــالــم أجـمــع ،مـشـيــدا باستضافة
الـ ـب ــاد ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ال ـتــي
تعمل على رعاية النازحين ،ومنها
مؤتمرات المانحين للشعب السوري.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن تـ ـهـ ـنـ ـئـ ـت ــه الـ ـ ـع ـ ــراق
بــان ـت ـصــاره عـلــى م ــا يـسـمــى تنظيم
الدولة اإلسالمية (داعش).
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ال
متح

.6

التعهدات المالية في المؤتمر

األمم المتحدة :الرؤساء ممتنون للكويت

اقتصاد

%6

ً
األم ـي ــر م ـتــوس ـطــا غــوت ـيــريــس وال ـع ـب ــادي في
افتتاح المؤتمر (تصوير نوفل إبراهيم)

 65.2مليون دينار أرباح
«برقان» في  2017بواقع
 25.4فلسًا

الجهراء ُيلحق
بالكويت الهزيمة األولى
في دوري ڤيڤا

ةديرجلا

•
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ناصر الصباح بحث العالقات مع السفير الباكستاني
استقبل ضابطين حاصلين على الدكتوراه
ا س ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب األول
لرئيس مجلس ال ــوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح،
أمـ ــس ،سـفـيــر بــاك ـس ـتــان لــدى
البالد غالم دستجير.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ت ـب ــادل
األح ــادي ــث ال ــودي ــة ،ومناقشة
أهــم األم ــور والـمــواضـيــع ذات
االه ـت ـم ــام ال ـم ـش ـتــرك ،مـشـيــدا
بعمق العالقات الثنائية بين
البلدين الصديقين.
واس ـت ـق ـب ــل الـ ـن ــائ ــب األول،
ال ـع ـق ـي ــد د .ن ــاص ــر ال ـع ـن ــزي،
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة حـ ـ ـص ـ ــول ـ ــه ع ـل ــى
الــدكـتــوراه فــي فلسفة العلوم
ال ـب ـي ـئ ـي ــة واإلع ـ ـ ـ ــام ال ـب ـي ـئــي،
والـ ـعـ ـقـ ـي ــد ب ـ ـحـ ــري ال ــدكـ ـت ــور
م ـ ـه ـ ـنـ ــدس سـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي،
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة حـ ـ ـص ـ ــول ـ ــه ع ـل ــى
ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراه فـ ـ ــي الـ ـهـ ـن ــدس ــة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة (ات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت)،
وكذلك لحصوله على شهادة
بــراء ة اخـتــراع في االتصاالت

واألل ـي ــاف الـضــوئـيــة ،وأهــديــا
نسخة من رسالتيهما للنائب
األول.
وهنأ الصباح الضباطين
الـحــاصـلـيــن عـلــى الــدك ـتــوراه،
وحثهما على متابعة المزيد
م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـم ـم ـيــزة في
مجال تخصصهما ،للنهوض
واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ــوح ــدات ـه ـم ــا ،مــا
ي ـع ــود بــال ـن ـفــع ع ـلــى الـجـيــش
الكويتي ،داعيا لهما بالمزيد
من التفوق والنجاح ،لخدمة
الوطن ،تحت قيادة سمو أمير
الـبــاد الـقــائــد األعـلــى للقوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
األحمد ،وسمو ولي العهد.

ً
النائب األول مستقبال سفير باكستان

«نزاهة» ِّتنظم ورشة
حماية المبلغين
وضحايا الفساد
تنظم الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)،
بالتعاون مع عدد من خبراء مكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة ( ،)UNODCورشة
ِّ
عمل للجهات المعنية بحماية المبلغين بعنوان
«حماية المبلغين والشهود والضحايا» ،من  5إلى
 6مارس المقبل.
وأعلنت الهيئة ،فــي بـيــان صحافي ،أمــس ،أن
الورشة تأتي لبحث المسائل العلمية والحلول
العملية ،رغبة بتفعيل دور المجتمع في مكافحة
ال ـف ـســاد ،مــن خ ــال حـمــايــة الـمـبـلـغـيــن والـشـهــود
وضحايا الفساد.
وأضاف البيان أن الورشة تهدف إلى التعرف
على إجراءات وتدابير حماية المبلغين والشهود
وضحايا جرائم الفساد ،كما تسعى لالستفادة
من الخبرات التي سينقلها الخبراء ،بحكم عملهم،
واطالعهم على تجارب الدول األخرى ،تحت مظلة
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذك ــر أن الــورشــة تـهــدف إل ــى اط ــاع وإكـســاب
المختصين من منتسبي أجهزة الدولة المعنية
على الخبرات التي ستقدمها ورشة العمل .وأكدت
الهيئة سعيها نحو بناء قدرات موظفيها والكوادر
الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
والشفافية.

الكويت :حماية الهياكل األساسية من اإلرهاب ضرورة

«تشكل أهدافا سهلة وجذابة للجماعات اإلرهابية»
جددت الكويت استنكارها
لألعمال المنافية لألعراف
والقوانين الدولية التي
شهدتها والية «راخين» في
ميانمار.

نثمن ما تقوم
به حكومة
بنغالدش من
جهود كبيرة
باستضافة
الروهينغا

العتيبي

أكدت الكويت ضرورة حماية
الهياكل األساسية والحيوية من
الهجمات اإلرهابية ،نظرا ألنها
ت ـش ـكــل أهـ ــدافـ ــا س ـه ـلــة وج ــذاب ــة
للجماعات االرهــابـيــة ،وخاصة
فـ ــي ظـ ــل ت ـ ـطـ ــور أس ــالـ ـي ــب عـمــل
تلك الجماعات اإلرهابية بشكل
مطرد.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة ال ـكــويــت
التي ألقاها المندوب الدائم لدى
األمــم المتحدة السفير منصور
العتيبي ،مساء أمس األول أمام
مجلس االمن الدولي ،في جلسة
حول األخطار التي تهدد السالم
واألمن الدوليين من جراء األعمال
اإلرهابية.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي إن «أه ـم ـي ــة
ال ـه ـيــاكــل األس ــاس ـي ــة ت ـك ـمــن في
أنها متصلة بحياتنا اليومية،
إذ تـشـمــل ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـمــرافــق
الـمــدنـيــة مـنـهــا إم ـ ــدادات الـطــاقــة
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاه وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدراس وال ـ ـن ـ ـقـ ــل ال ـ ـجـ ــوي
وال ـب ـح ــري وال ـس ـك ــك ال ـحــديــديــة
واالتصاالت السلكية والالسلكية
وخـ ــدمـ ــات الـ ـ ـط ـ ــوارئ واألعـ ـم ــال
المصرفية والمالية».
وأكد أن «جميع هذه العناصر
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـحـ ـي ــاة الـ ـي ــوم ـي ــة،
واستهدافها سيؤدي إلى خسائر
ف ــادح ــة وقـ ــد ت ـخ ـلــف آث ـ ـ ــارا غـيــر

«األوقاف» تختتم ورشة
«الصكوك الحكومية والخاصة»
اختتمت وزارة األوقاف ،متمثلة بمركز الكويت لالقتصاد
اإلس ـ ــام ـ ــي ،ورشـ ـ ــة «إصـ ـ ـ ــدار وتـ ـ ـ ــداول ال ـص ـك ــوك الـحـكــومـيــة
والخاصة» ،بحضور نحو  50عالما ومفكرا وأكاديميا وباحثا
وخبيرا في اختصاصات الفقه واالقتصاد والقانون من داخل
الكويت وخارجها.
وناقش المشاركون في الورشة المصطلحات والمفاهيم
ال ــواردة في أبــواب ومــواد مشروع القانون المقترح ،وقواعد
وسياسات وتنظيم آليات إصدار وتداول الصكوك ،وكذلك أنواع
الصكوك من الناحية الشرعية ،وفقا للعقود الموجبة لإلصدار،
فضال عن أعمال الرقابة الشرعية على إصدار وتداول الصكوك.
من جانبه ،قال وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير
وليد العمار ،إن «ال ــوزارة حرصت على إنشاء مركز الكويت
لالقتصاد اإلسالمي كمركز متخصص في األبحاث والدراسات
المالية واالقتصادية اإلســامـيــة ،ليكون مرجعا فــي قضايا
االقتصاد اإلسالمي ،ويقدم حلوال علمية لألفراد والمؤسسات،
سعيا نحو الــريــادة فــي مجال العمل اإلســامــي ،ومسؤولية
الــوزارة األساسية تجاه المجتمع الكويتي ،وخدمة قضاياه
كافة ،بما فيها الجانب االقتصادي والمالي».

الكويت تجمع  30مليار دوالر...

ً
واعـتـبــر سـمــوه أن «الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه عالمنا تتطلب عمال
ً
ً
وخال من الغلو والتطرف» ،مشيرا إلى أن
جماعيا لننعم بكوكب آمن
ٍ
اجتماع التحالف ضد «داعش» ،الذي عقد في الكويت أمس األول ،رسالة
قوية عن مدى اإلصرار واستمرار المواجهة لهزيمة اإلرهاب.
ولفت إلــى ما يتعرض له «األشـقــاء في سورية واليمن من معاناة
مريرة من جراء استمرار الصراع الدائر هناك» ،معربا عن ثقته الكبيرة
«بــأنـنــا والمجتمع الــدولــي لــن نـتــوانــى عــن دعـمـهــم بـعــد ع ــودة األمــن
واالستقرار لهم».
٠٦-٠٤

جلسة «كروتة» تقارير التحقيق...
تكليف لجنة حماية األموال العامة التحقيق في المخالفات الخاصة
بالصندوق التي طرحها النائب شعيب المويزري خالل مداخلته في
الجلسة.
مــن جــانـبــه ،ق ــال وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
ً
ً
الشباب خالد الروضان إن هناك  ١٦تعديال على القانون ،مؤكدا أن
هذه التعديالت تتيح الكثير من االمتيازات التنافسية للمشروعات،
في ظل الضرر الواقع على المبادرين الشباب.
١٠-٠٨

مباشرة تلحق بمستخدمي هذه
ال ـه ـيــاكــل األس ــاس ـي ــة ،م ــع األخ ــذ
ب ـع ـيــن االعـ ـتـ ـب ــار أن ت ـح ــدي ــد مــا
يشكل هـيــاكــل أســاسـيــة حيوية
وس ـب ــل ح ـمــاي ـت ـهــا ب ـف ـعــال ـيــة من
الهجمات اإلرهابية أمــر متروك
لكل دولة».
وأضاف« :نحن في الكويت من
ضمن الــدول التي عانت ظاهرة
اس ـت ـه ــداف ال ـه ـيــاكــل األســاس ـيــة
حيث استهدف اإلرهابيون أحد
المرافق الدينية فــي عــام ،2015
والـ ـ ــذي خ ـلــف ع ـ ــددا م ــن الـقـتـلــى
والجرحى بهدف زرع الفتنة بين
أطياف المجتمع الكويتي ،والتي
على أثرها عززنا سياسة الوقاية
خير من العالج».
وأش ــار إلــى أن الـكــويــت سنت
ع ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـخ ــاص ــة
بالوقاية من أي أنشطة إرهابية
ضــد الـهـيــاكــل األســاس ـيــة والـتــي
تتسق مع ق ــرارات مجلس األمن
ذات الـصـلــة بـمــا فـيـهــا الـقــانــون
بـ ـش ــأن م ـكــاف ـحــة ج ــرائ ــم تـقـنـيــة
المعلومات.
وأكــد العتيبي انــه أصبح من
الضروري اتخاذ تدابير جماعية
لمنع اإلرهاب ومكافحته ،السيما
ع ــن طــريــق ح ــرم ــان اإلرهــابـيـيــن
من الــوصــول إلــى وسائل تنفيذ
هـجـمــاتـهــم عـلــى الـنـحــو المبين

في الركيزة الثانية الستراتيجية
األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب.

إدانة واستنكار
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ج ـ ــددت
ال ـكــويــت إدان ـت ـه ــا واسـتـنـكــارهــا
ل ــأعـ ـم ــال ال ـم ـن ــاف ـي ــة لـ ــأعـ ــراف
والقوانين الدولية التي شهدتها
والية «راخين» في ميانمار منذ
أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ،وأدت إلــى
نزوح قرابة  650ألف شخص من
أقلية الروهينغا.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة ال ـكــويــت
التي ألقاها المندوب الدائم لدى
األمــم المتحدة السفير منصور
الـعـتـيـبــي ،خ ــال جـلـســة مجلس
األمن المخصصة لبحث الحالة
في ميانمار مساء أمس األول.
وأكد العتيبي ضرورة تحمل
حـكــومــة مـيــانـمــار مسؤولياتها
الــرئـيـسـيــة فــي حـمــايــة سكانها،
وض ـم ــان عـ ــدم اس ـت ـخ ــدام ال ـقــوة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـش ـك ــل مـ ـف ــرط م ــرة
أخرى في والية «راخين» ،معربا
عــن تقدير الكويت لما تقوم به
ح ـك ــوم ــة ب ـن ـغ ــادش م ــن ج ـهــود
كبيرة باستضافة هؤالء األبرياء
على أراضيها.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن « ت ـ ـقـ ــد يـ ــم
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــدات اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة

واستضافة الالجئين والنازحين
في األوقــات العصيبة ما هو إال
دل ـي ــل ق ــاط ــع ع ـلــى وج ـ ــود رغـبــة
ص ــادق ــة ونـبـيـلــة لــدي ـنــا جميعا
لـمـســاعــدة بـعـضـنــا الـبـعــض في
وقت األزمات».
وأضـ ــاف أن الـكــويــت شــاركــت
ف ـ ــي شـ ـه ــر أك ـ ـتـ ــوبـ ــر م ـ ــن الـ ـع ــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي بـ ــرئـ ــاسـ ــة م ـش ـت ــرك ــة

لمؤتمر المانحين ألزمة الجئي
الروهينغا ،وتبرعت فيه بمبلغ
 15م ـل ـيــون دوالر ،وه ـ ــذا يــأتــي
ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــي الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
لتخفيف معاناة هؤالء الالجئين.
وش ــدد عـلــى ض ــرور مواصلة
ت ـق ــدي ــم ت ـل ــك الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـتــي
لــديـهــا ال ـقــدرة عـلــى إع ــادة األمــل
ف ــي ن ـفــوس ال ـم ـت ـضــرريــن ،الفـتــا

إل ـ ــى أن ه ـ ــذه الـ ـك ــارث ــة وض ـعــت
جيال كامال من األطفال في دروب
ا لـضـيــاع مــن دون تعليم يحدد
م ـس ــار مـسـتـقـبـلـهــم وال خــدمــات
طـبـيــة تــرعــى صـحـتـهــم ،إضــافــة
إل ــى ال ــدم ــار ال ـهــائــل الـ ــذي لحق
بمنازلهم ومناطقهم وديارهم.

«السكنية» انتهت من توزيع أكثر من  1400قسيمة في المشروع
●

ت ـق ـفــل ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة الـ ـي ــوم أب ـ ـ ــواب الـتـخـصـيــص
على مشروع «جنوب عبدالله المبارك»
اإلس ـك ــان ــي ال ـ ــذي ي ـضــم  3260قسيمة
ب ـم ـســاحــة  400م ـتــر م ــرب ــع ل ـكــل مـنـهــا،
وال ـم ـحــدد بــأولــويــة التخصيص عليه
ح ـت ــى تـ ــار يـ ــخ  30ي ــو ن ـي ــو  2000و م ــا
قـبــل ،بـعــد م ــرور  7أشـهــر مــن فـتــح بــاب
التخصيص عليه في يوليو من العام
الماضي.
وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،م ــن مـصــادرهــا
الـ ـخ ــاص ــة ،أن ال ـم ــؤس ـس ــة ان ـت ـه ــت مــن
ضمان األعداد الكافية للتخصيص على
المشروع ،بعد تقدم مواطنين راغبين
في التخصيص على المشروع أكثر من

عدد القسائم بنحو أكثر من  350طلبا،
األمــر الــذي يفتح شهية التنافس على
الـقــرعــات اإلسـكــانـيــة المتبقية المقبلة
ح ـســب أول ــوي ــة ال ـم ـت ـقــدم ـيــن ،وخــاصــة
الدخول على قرعات االحتياطي.
ولفتت الـمـصــادر إلــى أن المؤسسة
اع ـت ـم ــدت ح ـت ــى اآلن ت ــوزي ــع أك ـث ــر مــن
 1400طلب على المشروع ،مشيرة الى
أن المتبقي حـتــى اآلن أكـثــر مــن 1700
قسيمة سـيـتــم تــوزيـعـهــا خ ــال الـفـتــرة
المقبلة ،كما هو معلن بجدول توزيعات
قـســائــم ال ـم ـش ــروع ،ال ـتــي ستنتهي مع
نـهــايــة الـسـنــة الـمــالـيــة لـلـتــوزيـعــات في
مارس المقبل.
وأض ــاف ــت أن الـمــؤسـســة ستستقبل
طلبات التخصيص على المشروع اليوم
حـتــى نـهــايــة عملها الــرس ـمــي ،تمهيدا

 26تقريرًا تضمنت  9تحقيقات
الحساب الختامي لـ«هيئة الزراعة» للسنة المالية  ،2008-2007وعملية
بـيــع «هـيـئــة االسـتـثـمــار» شــركـتــي الـكــويـتـيــة لتعليم ق ـيــادة الـسـيــارات،
و«المنتجات الزراعية الغذائية» ،وما يتعلق بعمليات بيع الشركات،
التي تمتلك «الهيئة» أكثر من  %50من رأسمالها ،والتي تنوي بيعها.
وحوت تلك التقارير العقد المبرم بين شركتي نفط الكويت و«شل»،
وتجاوزات «كي جي إل» وشركاتها التابعة في مؤسسة الموانئ الكويتية،
وعـقــدي استثمار مـشــروع تطوير المنطقة الحرفية غــرب أبوفطيرة،
وتطوير سوق «الجمعة» ،وتقارير «المحاسبة» عن عقد منتزه حولي
الترفيهي ،وتعاقدات « ،»B.O.Tوالتصرف في أمالك الدولة العقارية.
أما اللجنة الصحية فتضمنت تقاريرها التحقيق في وفــاة النائب
السابق فالح الصواغ ،وإنشاء شركة مساهمة مقفلة الستقدام وتشغيل
العمالة المنزلية ،وموافقة المجلس على تقريري لجنة المرافق العامة،
بشأن قضية تطاير الحصى ،واالزدحام المروري.
ً
ومن بين التقارير أيضا تحقيقات لجنة حقوق اإلنسان بشأن وضع
نزالء السجون ،و«دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع» بشأن
ظاهرة انتشار وتعاطي الـمـخــدرات ،و«البيئة» بشأن نفوق األسماك،
والتحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ،إلى جانب تقرير
لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط
الجوية الكويتية.

محافظة الفروانية تحتفل
باألعياد الوطنية
برعاية وحضور محافظ
الفروانية ،الشيخ فيصل
الحمود ،تنظم المحافظة
احتفاال كبيرا بمناسبة ذكرى
مرور  12عاما على تولى
سمو األمير مقاليد الحكم،
ومرور  57عاما على ذكرى
االستقالل ،و 27عاما على
ذكرى تحرير الكويت ،بمجمع
األفنيوز مساء اليوم.
وفي هذا الصدد ،أكد
المحافظ أن االحتفاالت
التي تشهدها البالد فرصة
للتعبير عن روح التفاني
واإلخالص ،وتقديم الغالي
والنفيس لهذا البلد العزيز،
ً
سعيا وراء تحقيق المصالح
العامة التي تثمر بالمردود
الزاخر لهذه األرض المباركة.
وذكر أن محافظة الفروانية
حرصت على تجنيد جميع
قطاعاتها وموظفيها من أجل
تضافر الجهود والتفاعل
األمثل مع االحتفاالت
الوطنية.

«الرحمة» تسير قافلة إغاثية
إلى السوريين باألردن
َّ
سيرت الرحمة العالمية
بجمعية اإلصالح االجتماعي،
قافلة من المساعدات اإلغاثية
إلى الالجئين السوريين في
األردن بالتعاون مع فريق
«بسمة  ،»51واستفادت منها
أكثر من  250أسرة سورية.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس
مكتب سورية في الرحمة
العالمية وليد السويلم ،إن
القافلة اشتملت على توزيع
مساعدات نقدية وطرود
غذائية وبطانيات وماكينات
خياطة.
وبين السويلم أن «الرحمة»
وزعت المساعدات على 50
أسرة في مخيم الحمرا ،و50
أسرة في مخيم في منطقة
من ذيبان ،وتوزيع مساعدات
نقدية على  62أسرة في
منطقة مرج الحمام بعمان،
وتوزيع عشرة مكائن خياطة
على  10أسر ،وتوزيع كسوة
أيتام على  62أسرة ،وتوزيع
كسوة على أطفال السرطان.

العتيبي يلقي كلمة الكويت

إغالق تخصيص «جنوب عبدالله المبارك» اليوم
يوسف العبدالله

سلة أخبار

إلص ــدار ق ــرار التخصيص ،مفيدة بأن
«السكنية» لن تنظر ألي طلب تخصيص
على المشروع بعد اليوم.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل ،ان ـ ـت ـ ـهـ ــت
«ال ـس ـك ـن ـيــة» ،أمـ ــس ،م ــن ت ــوزي ــع الــدفـعــة
الـخــامـســة م ــن قـســائــم م ـش ــروع جـنــوب
عبدالله المبارك اإلسكاني من قطعة ،2
التي تشتمل على  282قسيمة بمساحة
400م ،2للمخصص لـهــم حـتــى تــار يــخ
 ،1999 /2 /17من قطاع توزيعات السنة
المالية .2017/2018
وشهدت القرعة صباح أمس حضورا
كـبـيــرا م ــن الـمــواطـنـيــن لـمـعــرفــة مــواقــع
قسائمهم اإلسكانية في المشروع ،وسط
تنظيم مميز بتناغم من إدارتي التوزيع
والعالقات العامة واإلعالم.

جنوب عبدالله المبارك

وشملت التقارير تقرير لجنة األولويات بشأن متابعة إصدار الحكومة
اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والـقــرارات الالزمة
لتطبيقها ،وتقرير لجنة شــؤون ذوي االحتياجات الخاصة من ادعاء
اإلعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف األثر
الرجعي ،إلى جانب تقرير لجنة الخارجية بشأن حادثة االعتداء على
اإلطفائي الكويتي الذي يدرس في األردن.

واشنطن ّ
تثبت قواعد االشتباك...
دمشق  -بـيــروت ،إلــى جانب إصــرارهــا على حماية حلفائها األكــراد
لضمان وجــودهــا العسكري الـطــويــل فــي ســوريــة حتى انـتـهــاء خطر
«داعش» ،والتوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية.
في السياق ،دعــا وزيــر الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،من
العاصمة األردنية ،أمس ،إيران إلى الخروج مع ميليشياتها من سورية
إلفساح المجال أمــام حل سياسي ،وهو ما رد عليه مساعد المرشد
اإليراني األعلى علي أكبر واليتي بدعوة واشنطن للرحيل.
وفي تهديد مباشر للقوات األميركية العاملة في سورية ،توعد نائب
وزير الخارجية فيصل مقداد بإسقاط أي طائرة تخترق أجواء بالده.
ً
وغداة تلقيه اتصاال أطلعه فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
على تطورات األزمة وعملية «غصن الزيتون» ،بحث العاهل السعودي

«كامز» يطلق مشروع
«خله منتج »3
أعلن مدير معهد كامز
للتدريب األهلي ،التابع
لجمعية النجاة الخيرية،
عثمان الثويني ،إطالق
المعهد مشروع "خله منتج"
بنسخته الثالثة ،وذلك
بالتعاون مع جمعية النجاة
الخيرية ،مشيرا إلى أن
المشروع يهدف إلى تأهيل
األسر المتعففة وتزويدها
بالمهارات الالزمة من خالل
البرامج التدريبية ،التي
تساعد بدورها في توفير
وظيفة بسوق العمل وتحسين
حياتهم المعيشية.
وأوضح الثويني ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
المشروع التدريبي يشتمل
على التخصصات التدريبية
"العالقات العامة ،وخدمة
العمالء ،والسكرتارية" ،ويبلغ
عدد المشاركين فيه  38من
الجنسين.
ّ
وبين أن مدة البرنامج
التدريبي تستمر لشهر
ونصف الشهر مكثفة مقسمة
بين النظري والعملي ،مؤكدا
حرص المعهد كجهة وقفية
ال تهدف إلى الربح على
تقديم الوسائل الحديثة في
سبيل تنمية قدرات الشباب
واستنهاض الهمم وشحذ
العزائم.

الملك سلمان بن عبدالعزيز ،في اتصال مماثل مع الرئيس الروسي
فالديمير بــوتـيــن ،الــوضــع فــي ســوريــة ،وسـبــل الـحــل السياسي وفق
مقررات جنيف ونتائج مؤتمر سوتشي.
إلى ذلــك ،أكــدت المندوبة األميركية فيمجلساألمـننيكي هيلي
ً
أن «إيرا ن وحزب الله يخططان للبقاء في سورية» ،معتبرة أن «النظام
السوري ال يريد السالم إال وفق شروطه».
وأضافت هيلي ،في كلمتها خالل جلسة للمجلس بشأنسورية:
«سأتجه من نيويورك إلى ألمانيا لمواصلة العمل بشأن تشكيل اللجنة
ً
ً
التي ستصيغ دستورا جديدا لسورية وفق القرار .»2254
ولفتت إلى أن «إسرائيل اتخذت إجراءات للدفاع عن نفسها» ،مؤكدة
ً
أن «بالدها ستدعم حلفاءها دائما».
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محليات
األثري لـ ةديرجلا  :اإلعالن عن «الشؤون التعليمية»  400صيدلي كويتي يعملون في «الخاص»
و«التنسيق» نهاية الشهر الجاري
و 74صيدلية في «التعاونيات»
•

فهد الرمضان

قال وكيل «التربية» ،د .هيثم
األثري ،إنه سيتم اإلعالن عن
شواغر مدير الشؤون التعليمية
ومدير التنسيق خالل الشهر
الجاري.

إخطار الديوان
بالشروط اإلضافية
وتسكين المناصب
في مارس

أكد وكيل وزارة التربية ،د .هيثم
األثري ،إنه سيتم اإلعالن عن شواغر
الوظائف التعليمية القيادية خالل
الشهر الجاري ،موضحا أن الوزارة
بـ ـص ــدد إخـ ـط ــار دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية بشأن الشروط اإلضافية
ال ـتــي ت ــم اع ـت ـمــادهــا ل ــإع ــان عن
وظـيـفـيــة مــديــر شـ ــؤون تعليمية
ومدير إدارة التنسيق في "التعليم
العام".
وقـ ــال األثـ ــري لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إن
"التربية" بصدد وضــع اللمسات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى إع ـ ــان ـ ــات لـشـغــل
الــوظــائــف اإلشــراف ـيــة التعليمية
ال ـش ــاغ ــرة ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ،ومـنـهــا
وظيفة مديري الشؤون التعليمية
ومــديــر إدارة التنسيق ومختلف
ال ــوظ ــائ ــف ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة األخـ ـ ــرى،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة حــريـصــة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـصـ ـي ــن قـ ـ ــرارات ـ ـ ـهـ ـ ــا فــي
عملية تسكين الوظائف القيادية
التعليمية الشاغرة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم

مسابقات مكتبية للمدارس
أكــد مدير إدارة المكتبات ب ــوزارة التربية ،أحمد الـمــاجــدي ،الــدور
الكبير الذي تقدمه المكتبة المدرسية في تنمية الميول القرائية وإثراء
معلومات المتعلمين في جميع المراحل الدراسية ،وغرس وتنمية عادة
القراءة واالطالع لدى المتعلم.
وقال الماجدي ،في تصريح صحافي" :من هذا المنطلق حرصت إدارة
المكتبات على عمل المسابقات المكتبية للمراحل التعليمية الثالث،
والمتمثلة في مسابقة المكتبة والقراءة للمرحلة االبتدائية ،ومسابقة
المهارات المكتبية للمرحلة المتوسطة ،ومسابقة القصة القصيرة
للمرحلة الثانوية".
وأوضح أن إدارة المكتبات وضعت عدة ضوابط وشروط للمسابقة،
بحيث يتم تعريف الطلبة المشاركين بها قبل إجراء التصفيات النهائية.

اتخذت قرارا بأهمية تسكين هذه
المناصب بأسرع وقت ممكن ،مع
وضع شروط إضافية على قرارات
الديوان لشغل الوظائف االشرافية،
السـيـمــا الـتـعـلـيـمـيــة مـنـهــا ،الفـتــا
إلــى أهمية أن يكون شاغلو هذه
الوظائف من المتدرجين في سلك
ال ـت ـع ـل ـيــم ،ل ـكــون ـهــم سـيـتـعــامـلــون
مـ ــع ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر،
وأله ـم ـي ــة وح ـس ــاس ـي ــة الـ ـق ــرارات
ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـتـ ـخ ــذونـ ـه ــا ف ـ ــي ش ــأن
التعليم مستقبال ،إضافة إلى أن
هذه الشروط تستند إلى القانون
وال ـض ــواب ــط ال ـخــاصــة بمناصب
الهيئات التعليمية.
وذكر أنه من المتوقع تسكين
هـ ـ ــذه الـ ــوظـ ــائـ ــف واإلع ـ ـ ـ ـ ــان عــن
الفائزين بها خــال شهر مارس
ال ـم ـق ـب ــل أو م ـط ـل ــع ابـ ــريـ ــل عـلــى
أبعد تقدير ،مشددا على حرص
الــوزارة على سرعة تسكين كافة
ال ـم ـن ــاص ــب ل ـض ـم ــان ان ـس ـيــاب ـيــة
العمل في المنظومة التعليمية.

●

هيثم األثري

وأوض ـ ـ ــح أن م ــن ح ــق جـمـيــع
م ـ ــن ت ـن ـط ـب ــق ع ـل ـي ـه ــم ال ـ ـشـ ــروط
الـخــاصــة بــالــوظــائــف اإلشــرافـيــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ـق ــدم لـلـمـنــافـســة
على شغل هذه المناصب ،الفتا
إلى أن التقديم سيتم عن طريق
الموقع اإللكتروني بعد إصــدار
اإلعالنات.

عادل سامي

ي ـت ــرأس وك ـيــل وزارة الـصـحــة
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـتـجـهـيــزات الـطـبـيــة د .يوسف
ال ــدوي ــري ف ــي الـثــانـيــة ع ـشــرة من
ظ ـهــر ال ـي ــوم اج ـت ـمــاعــا لـمـنــاقـشــة
آلـ ـ ـي ـ ــات اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار صـ ـي ــدلـ ـي ــات
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة مــن خــال
صيادلة كويتيين.
وعلمت "الجريدة" أن عددا من
الجهات ستكون حاضرة في هذا
االج ـت ـم ــاع ،م ــن بـيـنـهــا الجمعية
ال ـص ـي ــدل ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة وم ـم ـثــل
عــن وزارة ال ـشــؤون االجتماعية،
واتحاد موردي األدوية ،وعدد من
اإلدارات المعنية من داخــل وزارة
الصحة.
وأكدت مصادر صحية مطلعة
أن ع ــدد الـصـيــدلـيــات فــي القطاع
الـ ـتـ ـع ــاون ــي ،الـ ـت ــي ي ـت ــم مـنــاقـشــة

اس ـت ـث ـمــارهــا م ــن خ ــال صـيــادلــة
ك ــوي ـت ـي ـي ــن ت ـب ـل ــغ  74ص ـي ــدل ـي ــة،
ف ــي ح ـيــن ي ـصــل عـ ــدد ال ـص ـيــادلــة
الكويتيين العاملين في الكويت
إ لــى  1060صيدليا ،بينهم نحو
 400كويتي يعملون فــي القطاع
الخاص.
في إطار متصل ،تعقد الجمعية
الصيدلية الكويتية في السابعة
مــن مساء السبت المقبل ،جلسة
حـ ــواريـ ــة ل ـم ـنــاق ـشــة م ـس ـت ـجــدات
ال ـقــانــون رق ــم  ،2016/30الـخــاص
بتنظيم مهنة ا لـصـيــد لـيــة ،تحت
ش ـ ـعـ ــار "اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ص ـي ــدل ـي ــات
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة برخصة
ص ـ ـيـ ــدلـ ــي ك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،وت ــوظـ ـي ــف
الصيادلة الكويتيين في القطاع
األهـلــي" ،وذلــك بحضور عــدد من
أعضاء مجلس األمة.
وك ــان ــت الـجـمـعـيــة الـصـيــدلـيــة،
ط ــال ـب ــت وزارة ال ـص ـح ــة بـســرعــة

«التربية» و«المالية» بحثتا مشكلة صرف المستحقات
قــال الــوكـيــل المساعد لـلـشــؤون المالية في
وزارة التربية ،يوسف النجار ،إن الوزارة ،ممثلة
بإداراتها المختصة ،عقدت اجتماعا أمس مع
وزارة المالية ،ممثلة بمدير إدارة نظم تخطيط
الـمــوارد المؤسسية أحمد الرشيدي ،والفريق
المختص معه ،لمناقشة المشاكل التي تواجه
"التربية" فيما يخص نظام "األوراكل" ،وإيجاد
ال ـح ـلــول الـمـنــاسـبــة ل ـه ــا ،ق ـبــل ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
الحالية.
وأفاد النجار بأنه تم االتفاق خالل االجتماع
على آلية تضمن حل مشكلة صرف المستحقات
المالية للشركات ،وغيرها من المشكالت التي

ظهرت بعد تطبيق نظام األوراك ــل ،وهو نظام
ج ــدي ــد طـبـقـتــه "ال ـم ــال ـي ــة" ف ــي جـمـيــع الـجـهــات
الحكومية مطلع أبريل الفائت ،األمر الذي يحتاج
إلى إيجاد حلول عاجلة لما يطرأ من مشكالت
تقنية تصاحب تطبيق أي نظام جديد.
وأضاف أنه تم االتفاق على سرعة العمل على
تالفي األخطاء التي وردت في النظام منذ أن
طبق النظام الجديد ،ما ينعكس إيجابيا على
تالفي القصور وسرعة صرف فواتير الشركات،
مثمنا تـعــاون "الـمــالـيــة" ،واستجابتها لطلب
الوزارة بالعمل على معالجة جميع المشكالت
الحالية بالسرعة الممكنة.

في مجال آخر ،أكد المدير العام لمنطقة مبارك
الكبير التعليمية منصور الديحاني حرص وزارة
التربية وجميع العاملين في مدارس المنطقة على
أمن الطلبة وسالمتهم بجميع المراحل التعليمية.
وأعلن الديحاني ،خالل بيان صحافى أمس،
فتح تحقيق في حادثة اعتداء طالب على زميله
في مدرسة ابتدائية.
وأوض ــح أن اإلدارة المدرسية قامت بدورها
عبر اتـخــاذ كــل االج ــراءات الــازمــة فــي مثل هذه
الحاالت ،وتطبيق اللوائح المدرسية ،إذ تم نقل
الطالب المعتدي إلى فصل آخر ،استدعاء ولية
األمر وإبالغها بما حدث ،وأخذ تعهد كتابي منها.

ت ـط ـب ـي ــق قـ ــانـ ــون الـ ـصـ ـي ــدل ــة رق ــم
 ،2016/30الــذي يشترط أن تكون
رخصة الصيدلية في الجمعيات
التعاونية باسم صيدلي كويتي.
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع م ـن ـف ـص ــل ،أك ــد
وكـيــل وزارة الـصـحــة بــاإلنــابــة د.
مـحـمــد الـخـشـتــي ح ــرص الـ ــوزارة
على عقد المؤتمرات الطبية التي
من شأنها صقل خبرات الكوادر
الطبية الوطنية واالرتقاء بأدائهم
للوصول الى مستوى علمي عال
يرفع اسم الكويت عاليا.
وق ـ ــال ال ـخ ـش ـتــي ،ف ــي ك ـل ـمــة له
مـســاء أم ــس األول ،خ ــال افتتاح
مــؤتـمــر الـكــويــت الـسـنــوي الثاني
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ألم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـنـ ـس ــاء
والــوالدة بمستشفى الجهراء ،إن
ال ـ ــوزارة حــريـصــة عـلــى الـتــواصــل
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي والـ ـمـ ـهـ ـن ــي وت ـج ـس ـي ــد
روح ال ـت ـعــاون وت ـب ــادل الـخـبــرات
م ــع م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــراك ــز الـعــالـمـيــة

جراحة عاجلة لمريض «بدون»
أمر وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح بإجراء عملية جراحية
عاجلة لمريض من فئة غير محددي الجنسية في مركز الدبوس للقلب.
وكان المريض يرقد في العناية المركزة وحالته غير مستقرة ،وبطاقته
األمنية منتهية.
وعقد وزير الصحة اجتماعا طارئا مع الفريق المعالج ،وأمر بتركيب
مضخة قلب للمريض بصفة عاجلة وبدون تأخير النقاذ حياته.
فــي مجال آخ ــر ،أكــد رئيس كلية النساء وال ــوالدة بمعهد الكويت
لالختصاصات الطبية "كيمز" ،د .وليد الجسار ،أنه نجح في استئصال
ورم حميد يــزن  16كيلوغراما من مبيض مواطنة كويتية تبلغ من
ً
العمر  38عاما.
وقال الجسار إن الجراحة تم إجراؤها في مستشفى السالم الدولي.

«التخطيط» :نسبة إنجاز مستشفى الصباح الجديد %47
الرفاعي :تسليم المشروع العام المقبل بتكلفة  179مليون دينار

واصل فريق متابعة تنفيذ
خطط التنمية جوالته على
المشاريع ،وزار مشروع
مستشفى الصباح الجديد ،معلنا
أن نسبة إنجازه تجاوزت 47
في المئة ،وتسليمه سيكون في
موعده ،نهاية يوليو .2019

●

محمد الجاسم

كـشــف األم ـيــن الـمـســاعــد للتخطيط والـتـنـمـيــة في
األمــانــة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
بدر الرفاعي أن نسبة اإلنجاز في مشروع مستشفى
الصباح الجديد بلغت  47في المئة ،متوقعا تسليم
المشروع بعد االنتهاء من إنجازه خالل العام المقبل
بتكلفة تقدر بـ 179مليون دينار.
جاء ذلك خالل الزيارة الميدانية التي نظمتها إدارة
إعـ ــداد ومـتــابـعــة تنفيذ الـخـطــط وال ـبــرامــج فــي أمــانــة
التخطيط والمتابعة صـبــاح أ م ــس ،بحضور مديرة
االدارة سعاد العوض ،وعدد من العاملين في االدارة.
واكــد الرفاعي ان هــذه الــزيــارة لفريق المتابعة في
االمانة تأتي ضمن عمل الفريق ،حيث تشمل الزيارات
كل المشاريع االستراتيجية في خطة التنمية ،بهدف

الــوقــوف على نسبة اإلن ـجــاز فيها على ارض الــواقــع
ومقارنتها بالجدول الزمني ضمن برنامج المتابعة،
من خالل النظام اآللي.
وأشــار الرفاعي الى ان مشروع مستشفى الصباح
الجديد أحد المشاريع االستراتيجية" ،وشهدنا خالل
اجتماعنا مع ممثلي وزارة الصحة والشركة المنفذة
عرضا مرئيا بين مراحل االنجاز ومكونات المشروع".
وأض ـ ــاف ان ال ـم ـشــروع يـتـكــون م ــن مـبـنــى رئـيـســي
يـتــألــف م ــن سـ ــرداب وارضـ ــي و 12دورا ،إض ــاف ــة الــى
دوريــن للخدمات ،كما يضم اجنحة المرضى ،و512
سريرا و 105اسرة للعناية المركزة واقسام الطوارئ
والـ ـح ــوادث واالش ـع ــة وال ـج ــراح ــة ال ـعــامــة وال ـجــراحــة
التخصصية وقسم الطب النووي والعالج الطبيعي
وال ـج ـه ــاز الـتـنـفـســي ،ف ـضــا ع ــن  72ع ـي ــادة خــارجـيــة
لمختلف التخصصات الطبية ومختبرات وصيدليات

وفد التخطيط خالل زيارته المشروع
واستقبال وتغذية ومساحات للتخزين ومهبط طائرات.
م ــن جــانـبـهــا ،اك ــدت م ــدي ــرة إدارة إعـ ــداد ومـتــابـعــة
تنفيذ الخطط والبرامج في األمانة العامة للمجلس
األعـلــى للتخطيط والتنمية سعاد الـعــوض أن زيــارة
موقع مشروع مستشفى الصباح الجديد تأتي ضمن
الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع االستراتيجية،

«القوى العاملة» 20 :شكوى تلقتها «المنازعات المتنقلة»
المطوطح :توفير الحماية القانونية للعمالة الوطنية والوافدة
●

جورج عاطف

باشر المكتب المتنقل الخاص
بـ ـتـ ـلـ ـق ــي وتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى
الـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــة ،ف ـ ــي م ـ ــواق ـ ــع ال ـع ـمــل
البعيدة ،ا لـتــي يتعذر لعمالتها
الــوصــول بسهولة إلــى الوحدات
التنظيمية التابعة إلدارة عالقات
ال ـع ـم ــل الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ـن ــازع ــات
وال ـش ـكــاوى الـعـمــالـيــة ،عمله في
موقع آخر أمس ،لتسجيل شكاوى
ال ـع ـمــال الـمـتـضــرريــن م ــن بعض
الـ ـش ــرك ــات الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي مـنـطـقــة
الصليبية.
وقال نائب مدير الهيئة العامة
ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة لـ ـش ــؤون قـطــاع
حـمــايــة ال ـقــوى الـعــامـلــة عبدالله
ال ـم ـطــوطــح إن "ف ــري ــق ال ـط ــوارئ

ووح ـ ـ ــدة الـ ـمـ ـن ــازع ــات الـمـتـنـقـلــة
لشكاوى العمال سجلت أمس 20
شكوى حتى الفترة المسائية في
منطقة الصليبية ،عقب تسجيل
 853شـكــوى بــالـمــوقــع األول في
منطقة الشعيبة الصناعية".
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـط ــوط ــح إلـ ـ ــى أن ــه
"تـ ـ ــم ت ـج ـه ـي ــز الـ ـم ــرك ــز ال ـم ـت ـن ـقــل
بالمتطلبات االدارية والتنظيمية،
وتوفير جميع المستلزمات التي
ت ـض ـمــن كـ ـف ــاءة ال ـع ـم ــل وس ــرع ــة
إنجاز المعامالت".
واض ــاف أن "الـمــركــز يعمل به
حاليا فريق ط ــوارئ تــم تشكيله
أخيرا ،يضم محققين ومفتشين،
وب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ــرك ــز ال ـع ـمــل
اإلنساني للدعم القانوني الذي
قام بتوفير مترجمين ومحامين

متطوعين" ،الفتا إلى أن "الفريق
يقوم بعمله أثناء وخارج أوقات
العمل الرسمي".
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـط ــوط ــح أن "فـ ـك ــرة
مـ ـك ــات ــب الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى ال ـم ـت ـن ـق ـلــة
ت ــأت ــي ف ــي اطـ ـ ــار حـ ــرص الـهـيـئــة

على القيام بــدورهــا المنوط في
حـمــايــة ح ـقــوق الـعـمــالــة الــوافــدة
ع ـل ــى ال ــوج ــه األك ـ ـمـ ــل ،م ــن خ ــال
ممارسة الصالحيات التي منحها
إياها القانون رقم  6لسنة ،2010
الصادر بشأن العمل في القطاع

األهـ ـ ـل ـ ــي ،والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـ ــوزاري ـ ــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة لـ ــه ،سـعـيــا
لـتـنـظـيــم سـ ــوق ال ـع ـم ــل وتــوف ـيــر
الحماية القانونية لجميع العمالة
ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـ ــوافـ ـ ــدة بـمـخـتـلــف
جنسياتها".

بـهــدف االط ــاع عــن قــرب على مــا وصـلــت الـيــه مراحل
إنجاز المشروع.
وأشارت العوض الى انه تم البدء في تنفيذ المشروع
عام  ،2014ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من إنجازه في
نهاية يوليو  ،2019وفقا للجدول الزمني للمشروع.

أكـ ــدت ال ـمــديــرة ال ـعــامــة لـمـعـهــد ال ـكــويــت لــأبـحــاث
العلمية ،د .سميرة السيد عمر ،أهمية التعاون والتنسيق
بين مراكز أبحاث المياه بدول مجلس التعاون الخليجي
لتنفيذ مشاريع مشتركة مبنية على أسس علمية تساهم
فــي اسـتــدامــة ال ـم ــوارد المائية وتــوفـيــر األم ــن المائي
لدولنا الخليجية ،مع تجنب اآلثار السلبية ،سواء على
المستوى االجتماعي أو االقتصادي أو البيئي.
وقالت عمر ،خالل حفل افتتاح ورشة العمل األولى
للتكامل بـيــن مــراكــز أب ـحــاث الـمـيــاه فــي دول مجلس
ال ـت ـعــاون أمـ ــس ،إن أع ـم ــال ال ــورش ــة ت ـهــدف إل ــى بحث
فرص التعاون لتنفيذ المشاريع التي تعكس منظورنا

المشترك فــي معالجة أخـطــار ن ــدرة ال ـمــوارد المائية،
نتيجة عدد من العوامل من بينها الطلب المتزايد على
المياه بسبب النمو الديموغرافي المتسارع ،والتوسع
الحضري والزراعي ،والتغير المناخي ،وارتفاع متوسط
درجة الحرارة.
وأشارت إلى أن البحث العلمي يعتبر إحدى الركائز
الرئيسة لألمن المائي والهادف إلى حماية الموارد
المائية المتاحة وضمان توفيرها وتنميتها لتلبية
االحـتـيــاجــات الـحــالـيــة والمستقبلية لـكــل قطاعات
االس ـت ـهــاك م ــن خ ــال م ـخــرجــات األب ـح ــاث العلمية
في مجاالت تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة

أك ـ ـ ـ ــدت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ً
للبيئة أ نـهــا تسلمت بالغا
عن احتمال وجود تلوث في
المنطقة الجنوبية لسواحل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وخـ ـ ـ ـ ــارج ال ـم ـي ــاه
الكويتية.
وقــالــت الـهـيـئــة فــي بيان
ً
ً
لها أمس ،إن تنسيقا جاريا
اآلن م ــع م ــرك ــز ال ـم ـســاعــدة
المتبادلة للطوارئ البحرية
والمنظمة اإلقليمية لحماية
ال ـب ـي ـئــة ال ـب ـح ــري ــة ،لـمـعــرفــة
أس ـ ـبـ ــاب الـ ـتـ ـل ــوث ،م ـش ــددة
على أنه ستتم متابعة آخر
ال ـت ـطــورات ،وس ــوف يصدر
بـ ـي ــان الحـ ـ ــق عـ ــن طـبـيـعـيــة
وامتداد التلوث ،إن وجد.

ً
التحصيل تخطى مليارا و 140مليون دينار
سيد القصاص

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء
محمد بوشهري استعداد ال ــوزارة
للصيف المقبل ،إذ تــم خــال فصل
الشتاء ال ـجــاري خ ــروج العديد من
وحدات اإلنتاج بالمحطات ،إلجراء
الصيانة الدورية لها ،وفقا لخطط
بــرامــج الصيانة الـمــوضــوعــة لتلك
الوحدات.
وق ـ ــال ب ــوشـ ـه ــري ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إن الـ ــوزارة تـحــرص على
استغالل فصل الشتاء من أجل إجراء
الصيانة داخل المحطات ،بمختلف
وحــدات "توليد" الطاقة الكهربائية
المختلفة.
وفـيـمــا يـخــص آخ ــر احصائيات
التحصيل ،بين بوشهري أن الوزارة
تخطت المليار و 140مليون دينار،

«األبحاث» :تعاون مع دول «الخليجي» الستدامة الموارد المائية
وتنمية وحـمــايــة الـمـيــاه الـجــوفـيــة واإلدارة المثلى
للموارد المائية.
من جانبه ،قال ممثل األمانة العامة بدول مجلس
ال ـت ـعــاون ،د .محمد الــرش ـيــدي ،لـقــد علمنا الـتــاريــخ
اإلنساني أن الماء هو عماد الحضارات االنسانية،
وأنه من أهم الموارد الطبيعية على وجه األرض ،وهو
الـقــوة األساسية التي ترتكز عليها جهود التنمية
االقتصادية واالجتماعية ونظم الحياة ،مشيرا إلى
أن األمن المائي في دول المجلس مرتبط بشكل كبير
بأمن الطاقة وأمن الغذاء ،أو بما يسمى متالزمة أمن
المياه والطاقة والغذاء.

«البيئة» :تلوث محتمل
في السواحل الجنوبية

«الكهرباء» :مستعدون لصيف 2018

●

جانب من عمل وحدة المنازعات المتنقلة

ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ،ب ـ ـهـ ــدف ت ـف ـع ـيــل
بروتوكوالت الرعاية الصحية بما
يؤدي الى التطوير المستمر لألداء
الـطـبــي وال ـف ـنــي ،ومــواك ـبــة احــدث
المستجدات العالمية والتقنيات
الحديثة.
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد رئ ـي ــس الـمــؤتـمــر
د .س ــام ــي ال ـط ــاه ــر أن ال ـمــؤت ـمــر
يناقش عــددا من المحاور أهمها
العقم وطــب الــوراثــة ومضاعفات
الحمل وامراض المناعة وآثارها
عـلــى امـ ــراض ال ـن ـســاء وال ـحــوامــل
والعمليات النسائية التجميلية
وكذلك المناظير .وأوضح الطاهر
أن المؤتمر سبقته إقــامــة ورشــة
ع ـم ــل ع ـل ـم ـيــة ت ـع ـن ــى ب ـج ــراح ــات
ال ـم ـنــاظ ـيــر الـبـطـنـيــة والــرح ـم ـيــة،
أش ـ ــرف عـلـيـهــا عـ ــدد م ــن االط ـب ــاء
ال ـ ـ ـ ــزوار ال ـم ـش ــارك ـي ــن بــال ـمــؤت ـمــر
واستفاد منها اطباء قسم النساء
والوالدة في مستشفى الجهراء.

وأضــاف أن االستثمار في البحث العلمي ،وإنشاء
مجتمع المعرفة ،وتفعيل دور القطاع الخاص بالشكل
المناسب والمقبول ،تلعب دورا كبيرا في تحقيق األمن
المائي واالسـتــدامــة المائية ،الفتا إلــى أنــه تــم إدخــال
صناعة التحلية في المنطقة منذ منتصف خمسينيات
الـقــرن الـمــاضــي ،وتمتلك دول المجلس مجتمعة في
الوقت الحاضر أعلى طاقة لتحلية المياه في العالم،
وتـصــل إلــى أكـثــر مــن  55فــي المئة مــن طــاقــة التحلية
العالمية.

وأن أرق ــام التحصيل خ ــال الفترة
الماضية ب ــدأت تــزيــد ،وهــو مؤشر
طـيــب ،وي ــدل على أن هـنــاك متابعة
من قبل قطاع شؤون المستهلكين.
وأضــاف أن هناك اهتماما كذلك
مـ ــن ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ع ـل ــى اخ ـت ــاف
شرائحهم بأن يسددوا الفواتير التي
عليهم ،وهذا أمر طيب ،فمن مصلحة
كل المستهلكين تسديد فواتيرهم
أوال بأول ،دون تأخير أو تراكم ،مقدما
الـشـكــر إل ــى المستهلكين بجميع
شرائحهم اللتزامهم بدفع ما عليهم
من فواتير كهرباء وماء.
من جهة أخــرى ،تستكمل حاليا
ق ـطــاعــات ال ـ ـ ــوزارة ك ـشــوف التقييم
السنوى لكل الموظفين وتخزينها
في النظام الخاص بالشؤون االدارية
بالوزارة ،ومن المقرر ان تكتمل خالل
االسبوع المقبل ،وبناء عليها سيتم

محمد بوشهري

منح الــدرجــات باالختيار واالعمال
ال ـم ـم ـتــازة وف ـق ــا ل ـل ــوائ ــح وقــوان ـيــن
الخدمة المدنية المعمول بها في كل
الجهات الحكومية.

٤

محليات

ةديرجلا
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األمير :تخصيص ملياري دوالر كقروض واستثمار بالمناطق العراقية

سموه افتتح مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق بحضور دولي وإقليمي واسع
أمن العراق
واستقراره
جزء ال يتجزأ
من أمن
واستقرار
الكويت
والمنطقة

ً
صاحب السمو متوسطا كبار المسؤولين الدوليين خالل افتتاح مؤتمر إعادة إعمار العراق (تصوير نوفل إبراهيم)

األمير يلقي كلمته في االفتتاح

القطاع
الخاص قادر
على التعامل
مع الفرص
االستثمارية
والمشاريع
الحيوية
المطروحة

اجتماع
التحالف ضد
«داعش» رسالة
قوية عن
مدى اإلصرار
واستمرار
المواجهة
لهزيمة
اإلرهاب

أعلن سمو أمير الـبــاد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ال ـ ـتـ ــزام ال ـكــويــت
بتخصيص مليار دوالر كقروض
لـ ـلـ ـع ــراق وف ـ ــق آل ـ ـيـ ــات ال ـص ـن ــدوق
ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة
العربية ،ومليار دوالر لالستثمار
في الفرص االستثمارية بالعراق،
ف ـضــا ع ــن مـســاهـمــة الـجـمـعـيــات
الخيرية الكويتية.
واعتبر سموه ،في افتتاح مؤتمر
الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق،
أن أم ـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار ال ـ ـعـ ــراق يعد
ـزءا ال يتجزأ من أمــن واستقرار
جـ ً
الكويت والمنطقة ،وأن العراق في
دورا
مواجهته لإلرهاب كان يؤدي ً
ومشرفا لدحر التنظيمات
تاريخيا
ً
ً
اإلرهابية.
ودع ــا سموه المجتمع الدولي
إلى المشاركة في إعــادة إعمار ،ال
سيما أن مــا تــم تــدمـيــره يتجاوز
ق ــدرة الـعــراق بمفرده على البناء،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
ق ـ ــادر ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـفــرص
االستثمارية والمشاريع الحيوية
المطروحة.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا اع ـ ـت ـ ـبـ ــر س ـ ـ ـمـ ـ ــوه أن
"ال ـت ـحــديــات ال ـتــي ت ــواج ــه عالمنا
تتطلب عمال جماعيا لننعم بكوكب
آم ــن وخ ــال مــن الـغـلــو والـتـطــرف"،
ك ـش ــف فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل أن اج ـت ـمــاع
التحالف ضد "داعش" ،الذي عقد في
الكويت أمس األول ،رسالة قوية عن
مدى اإلصرار واستمرار المواجهة
لهزيمة اإلرهاب.
وف ـي ـمــا ي ـلــى ن ــص ك ـل ـمــة سمو
األمير:

"بسم الله الرحمن الرحيم
مـعــالــي األخ ح ـيــدر ال ـع ـبــادي -
رئيس وزراء جمهورية العراق
مـ ـع ــال ــي ال ـ ـصـ ــديـ ــق أن ـط ــون ـي ــو
غــوتـيــريــش  -األم ـيــن ال ـعــام لألمم
المتحدة
م ـع ــال ــي ال ـص ــدي ـق ــة ف ـيــديــري ـكــا
موغريني ،الممثل األعلى للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية ونائب
رئيس المفوضية األوروبية
معالي الصديق جيم يونغ كيم -
رئيس مجموعة البنك الدولي
أصحاب المعالي والسعادة
ال ـ ـسـ ــام ع ـل ـي ـكــم ورح ـ ـمـ ــة ال ـلــه
وبركاته
يـ ـ ـس ـ ــرن ـ ــي بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة أن أتـ ـ ـق ـ ــدم
بالترحيب الحار بكم في المشاركة
في أعمال مؤتمر الكويت الدولي
إلعادة إعمار المناطق المحررة في
تواصال لدور
العراق ،والذي يأتي
ً
الـكــويــت اإلن ـســانــي فــي مــؤتـمــرات
عقدناها في هذه القاعة على مدى
السنوات الماضية ،كما نعرب عن
التقدير البالغ لتلبية دعوتنا ،وما
يعكسه ذلك من حرصكم وإدراككم
لما ينطوي عليه من أبعاد تمثل
جميعا.
أولوية قصوى لنا
ً
أصـحــاب المعالي والـسـعــادة...
إن ـنــا ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي نـتـقــدم فيه
لــأشـقــاء بالتهنئة لــانـتـصــارات
التي تحققت لهم والتي جاءت بعد
تضحيات كبيرة وعزيمة صلبة،
فإننا نؤكد أن ما نشهده اليوم من
حشد دولي واسع على المستوى
الرسمي والشعبي والقطاع الخاص
إنما يمثل اعترافا من العالم بحجم
التضحيات التي تكبدها العراق

في مواجهته لإلرهاب ،وسعيا من
المجتمع الــدولــي لمكافأته على
تلك المواجهة ،حيث إن العراق في
مواجهته وتصديه لإلرهاب إنما
كان يؤدي دورا تاريخيا ومشرفا
لدحر التنظيمات اإلرهابية التي
أحالت حياة العراقيين في المناطق
التي سيطرت عليها إلــى جحيم،
بـيــن ن ــازح بــا م ــأوى وجــريــح بال
عالج وجائع بال طعام.
أصـحــاب المعالي والـسـعــادة...
إن لقاءنا اليوم ومــا سيسفر عنه
مؤتمرنا من نتائج يعد استمرارا
ل ـج ـهــودنــا جـمـيـعــا ،وت ـف ــاع ــا من
ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي سـعـيـنــا
لـ ـم ــواجـ ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وه ــزي ـم ـت ــه
والتصدي لكل ما يمثله من مخاطر
وت ـح ــدي ــات ،وال نـغـفــل ف ــي سـيــاق
اإلشارة لتلك التحديات ما يتعرض
ل ــه األشـ ـق ــاء ف ــي س ــوري ــة وال ـي ـمــن
مــن معاناة مــريــرة ج ــراء استمرار
ال ـصــراع الــدائــر هـنــاك ،ولــديـنــا كل
الثقة بأننا والمجتمع الدولي لن
نتوانى عن دعمهم بعد عودة األمن
واالستقرار لهم.
أصحاب المعالي والسعادة...
إنـ ـن ــا نـ ـ ــدرك ح ـج ــم الـ ــدمـ ــار ال ــذي
لحق بــالـعــراق ج ــراء سيطرة تلك
التنظيمات اإلرهابية على بعض
األراضي العراقية ،وما ترتب على
ذل ــك م ــن ق ـتــال لـتـلــك التنظيمات
لتطهير الـ ـت ــراب ال ـع ــراق ــي ،األم ــر
الـ ــذي يـتــوجــب مـعــه عـلــى ال ـعــراق
ال ـي ــوم ال ـش ــروع ف ــي إعـ ــادة إعـمــار
شــامــل لـمــا ت ــم تــدم ـيــره م ــن بنية
تحتية ومــرافــق الـحـيــاة األخ ــرى،
وه ــو عمل لــن يتمكن ال ـعــراق من

العراق كان
ً
يؤدي دورا
ً
تاريخيا
ً
ومشرفا لدحر
التنظيمات
اإلرهابية

التحديات التي
تواجه عالمنا
ً
تتطلب عمال
ً
جماعيا لننعم
بكوكب آمن
وخال من الغلو
ٍ
والتطرف

ال ـت ـصــدي ل ــه وحـ ـ ــده ،م ـمــا دعــانــا
إلى التوجه بالنداء إلى المجتمع
الدولي بدعوته للمشاركة في هذا
العمل وتحمل تبعاته ،وفي ضوء
إدراك ـنــا لحجم تلك التبعات فقد
كــان ال بد لنا من التفكير بالدور
الحيوي والمساند لنا ،وهو دور
القطاع الـخــاص ،إيمانا منا بأن
ذل ــك الـ ــدور ق ــادر عـلــى الـمـشــاركــة
وال ـ ـع ـ ـطـ ــاء ،كـ ـم ــا أنـ ـ ــه قـ ـ ـ ــادر عـلــى
التعامل مع ما سيطرحه األشقاء
في الـعــراق من فــرص استثمارية
ومشاريع حيوية تتعلق بالبنية
التحتية لبالدهم ،وتجسيدا لذلك
الدور فقد اجتمع باألمس ما يزيد
على ألفي شركة ورجل أعمال من
القطاع الخاص ،تفعيال لذلك الدور،
وفي إطــار فعاليات مؤتمرنا فقد
اجـتـمــع فــي ال ـيــوم األول الـخـبــراء
رفيعو المستوى في المؤسسات
الـتـمــويـلـيــة ض ـمــن ب ــرام ــج إع ــادة
اإلعمار ،واجتمعت أيضا في ذات
اليوم مؤسسات المجتمع المدني،
مشاركة منها بدورها في التخفيف
من العبء اإلنساني الذي يعانيه
الشعب العراقي ،وهو الدور الذي
دائما بتقديرنا واعتزازنا.
يحظى
ً
أصحاب المعالي والسعادة...
ال ي ـف ــوت ـن ــي ه ـن ــا أن أشـ ـي ــر إل ــى
أنـ ــه وفـ ــي إط ـ ــار سـعـيـنــا ل ــإع ــداد
لـمــؤتـمــرنــا هـ ــذا ،ف ـقــد لـمـسـنــا كل
تـعــاون وتـجــاوب مــن األشـقــاء في
ال ـ ـعـ ــراق ،ك ـمــا وج ــدن ــا ك ــل الــدعــم
والمساندة الفنية من المسؤولين
في البنك الدولي من خالل اللقاءات
أيضا
واالتصاالت معهم ،وأشير
ً
بالتقدير لألمم المتحدة واالتحاد

ً
ً
صاحب السمو استقبل العبادي وغوتيرس ووفدا روسيا

األوروبـ ــي لجهودهم البناءة في
هذا اإلطــار كمشاركين أساسيين
لنا بالرئاسة.
ك ـمــا ال ب ــد م ــن الـ ـق ــول إن هــذا
الدعم الذي نقدمه اليوم لألشقاء
فــي ال ـع ــراق يــأتــي إيـمــانــا بــالــدور
اإلنساني لألسرة الدولية ،فضال
عما يمثله من استجابة لما دعتنا
إليه الشرائع السماوية السمحاء.
أصحاب المعالي والسعادة...
إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن
مخرجات مؤتمرنا هذا ستساهم
وب ـش ـكــل ف ــاعــل ف ــي إع ـم ــار وب ـنــاء
الـ ـع ــراق ،وأن م ــؤش ــرات إيجابية
نجاحا تحقق لهذا المؤتمر،
تؤكد
ً
وهو ما يدعونا للتفاؤل بمستقبل
أمــن واسـتـقــرار ال ـعــراق ال ــذي يعد
ـزءا ال يتجزأ من أمن واستقرار
جـ ً
دول ــة الـكــويــت والمنطقة ،كما أن
ه ــذا ال ـن ـجــاح يــدعــونــا إل ــى الثقة
ب ــأن ــه س ـي ـقــود وب ـن ـجــاح األش ـق ــاء
فــي الـعــراق فــي المرحلة القادمة،
والتي ستشهد انتخابات شاملة
ل ـت ـتــواصــل ال ـع ـم ـل ـيــة الـسـيــاسـيــة
ب ـم ـشــاركــة ك ــاف ــة أط ـي ــاف الشعب
العراقي في سعي يهدف لتضافر
الـجـهــود لتحقيق وح ــدة الـعــراق
وسالمته وتحقيق آمال وتطلعات
أبـ ـن ــائ ــه ف ـ ــي م ـج ـت ـم ــع م ـت ـمــاســك
ومتصالح ينعم بحياة طبيعية
آمنة ومزدهرة.
وفي إطــار استمرار مواجهتنا
وحشدنا لجهود المجتمع الدولي
في التصدي لإلرهاب ،فقد اجتمع
فــي الـيــوم الثاني وزراء خارجية
دول ال ـت ـحــالــف ف ــي م ــواج ـه ــة ما
ي ـس ـم ــى ب ـت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ـ ــش ،وه ــو

االجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة
اجتماعاتهم لتنسيق مواقفهم
وإعداد خططهم للمواجهة الطويلة
والـشــاقــة للقضاء على اإلره ــاب،
كما أن هذا االجتماع يعد رسالة
قوية من دول التحالف والمجتمع
الدولي للتعبير عن مدى اإلصرار
واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـم ــواج ـه ــة لـهــزيـمــة
اإلرهاب.
أصـحــاب المعالي والـسـعــادة...
إن مــا يــواجـهــه عالمنا ال ـيــوم من
أزمـ ـ ـ ـ ــات وت ـ ـحـ ــديـ ــات ي ـت ـط ـل ــب مــن
المجتمع ال ــدول ــي عـمــا جماعيا
وتـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــا ش ـ ـ ــام ـ ـ ــا وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ك ــل
الـمـسـتــويــات ،مــؤكــديــن أنـنــا نــدرك
حجم هــذه التحديات ،ومتحدون
في مواجهتها وصوال إلى غاياتنا
ال ـم ـن ـش ــودة ب ـ ــأن ت ـن ـعــم ال ـب ـشــريــة
وأج ـيــال ـهــا ال ـق ــادم ــة ب ـكــوكــب آمــن
خال من الغلو والتطرف
ومستقر ٍ
واإلرهــاب لنحفظ لشعوب األرض
الحياة الحرة اآلمنة والكريمة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،فــإنــه يـســرنــي أن
أعلن أن دولة الكويت ،وانطالقا من
التزامها بدعم األشقاء في العراق،
ستلتزم بتخصيص مليار دوالر
ك ـق ــروض وف ــق آل ـي ــات ال ـص ـنــدوق
ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة
العربية ،ومليار دوالر لالستثمار
في الفرص االستثمارية في العراق،
ف ـضــا ع ــن مـســاهـمــة الـجـمـعـيــات
الخيرية الكويتية.
أتوجه بالدعاء إلــى الـبــاري عز
وج ــل ب ــأن تـكـلــل أع ـم ــال مؤتمرنا
بالنجاح والتوفيق.
والـ ـس ــام عـلـيـكــم ورحـ ـم ــة الـلــه
وبركاته".

شكر الجهات المساهمة في إنجاح المؤتمر
عـلــى هــامــش مــؤتـمــر الـكــويــت ال ــدول ــي إلع ــادة
إعمار العراق ،استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد بقاعة التحرير في قصر بيان
صباح أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك ،رئيس مجلس الــوزراء العراقي الدكتور
حيدر العبادي والوفد المرافق.
كما استقبل سموه ظهر أمس بحضور سمو
ولي العهد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيرس والوفد المرافق.
واستقبل سموه بحضور سمو ولي العهد ايضا
نائب رئيس حكومة روسيا االتحادية والمسؤول
عن شؤون الصناعة والطاقة واالتصاالت والعلم
والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمواصالت
اركادي دفوركوفيتش والوفد المرافق.
حضر المقابالت وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي الجراح.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئ ـيــس مـجـمــوعــة البنك
الدولي جيم يونغ كيم والوفد المرافق ،ثم وزير
الخارجية اإليراني د .محمد جواد ظريف والوفد
المرافق.
حضر المقابالت وزير شؤون الديوان األميري
الـشـيــخ عـلــي الـ ـج ــراح ،ووزي ـ ــر الـمــالـيــة د .نــايــف
الحجرف.
وبعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ببرقيات شكر إلى كل من رئيس الحرس الوطني،
سمو الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس الحرس
الشيخ مشعل األحمد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر المبارك ،والنائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،ونائب
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صـبــاح الـخــالــد ،ووزي ــر ش ــؤون الــديــوان األمـيــري
الشيخ علي الجراح ،ونائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أن ــس ال ـصــالــح ،ووزيـ ــر اإلعـ ــام محمد الـجـبــري،
ووزيــر الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،ووزيــر
المالية د .نايف الحجرف ،والمدير العام لإلدارة
العامة لإلطفاء الفريق خالد المكراد ،والمدير العام
للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
عبدالوهاب البدرّ ،
عبر فيها سموه عن بالغ شكره
لكل الــوزارات والجهات الحكومية على جهودهم
الكبيرة في التحضير واإلع ــداد لمؤتمر الكويت
الــدولــي إلع ــادة إع ـمــار ال ـعــراق ال ــذي استضافته
الكويت.
وأعرب سموه عن تقديره لما أبدوه من حرص
عال لالرتقاء بمستوى التنظيم والترتيب ،وبما
يتوافق مع أهمية هذا الحدث الدولي ،وإبراز الوجه
الحضاري للوطن العزيز ،ومشيدا سموه في الوقت
ذاته بالمشاركة البارزة والفعالة في هذا المؤتمر،

وال ـت ــي ت ـج ـســدت ف ــي م ـس ـتــوى الـتـمـثـيــل الــرفـيــع
للدول المشاركة ،إضافة إلى المنظمات الدولية
وغير الحكومية والشركات االستثمارية الكبرى
الممثلة للقطاع الخاص في مختلف المجاالت،
مثمنا سموه النتائج المثمرة التي أسفر عنها هذا
المؤتمر ،وتحقيق األهداف المنشودة منه إلعادة
إعمار العراق الشقيق.
وقــد تلقى سموه عــددا من البرقيات من كبار
الشيوخ والمسؤولين الذين هنأوا بنجاح المؤتمر.

ً
األمير مستقبال المبعوث الروسي بحضور ولي العهد

ً
 ...ومستقبال ظريف

ً
 ...وسموه مستقبال ممثل البنك الدولي

المبارك يبحث التعاون مع نظيره العراقي

سموه أولم على شرف المشاركين في المؤتمر

المبارك والعبادي لدى توجههما إلى مأدبة الغداء التكريمي

استقبل رئيس مجلس ا لــوزراء سمو
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك ،فــي قـصــر بـيــان،
أمــس ،رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي د .حيدر
ال ـع ـبــادي ،عـلــى هــامــش مــؤتـمــر الـكــويــت
الدولي إلعادة إعمار العراق.
وجـ ــرى خ ــال ال ـل ـقــاء ب ـحــث ال ـعــاقــات
الثنائية بين البلدين الشقيقين ،وسبل
تعزيزها في شتى المجاالت ،ومناقشة

ا لـ ـقـ ـض ــا ي ــا اإل قـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وا ل ـ ــدو لـ ـ ـي ـ ــة ذات
االهتمام المشترك.
حضر المقابلة نــا ئــب ر ئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ،وال ـم ـس ـت ـش ــار
بــد يــوان ر ئ ـيــس مـجـلــس ا لـ ــوزراء الشيخ
د .سالم ا لـجــا بــر ،ور ئـيــس د يــوان رئيس
مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد،

وسـ ـفـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــدى الـ ـ ـع ـ ــراق س ــال ــم
الزمانان.
وم ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،أقـ ــام س ـمــو رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء ف ــي ق ـصــر ب ـي ــان أم ــس،
مأدبة غداء على شرف الوفود الرسمية
ال ـم ـشــاركــة ف ــي مــؤت ـمــر ال ـكــويــت الــدولــي
إلعادة إعمار العراق.

الخالد 30 :مليار دوالر إسهامات الدول المشاركة في المؤتمر
غرفة التجارة :موقف القطاع الخاص يتسق مع الدولة في مساندة العراق

ً
ولي العهد مترئسا وفد الكويت في المؤتمر

ناصر الخمري

ً
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صندوق التنمية

جانب من الحضور في جلسة االفتتاح

أعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد تعهدات بلغت 30
مليار دوالر خالل مؤتمر الكويت
الدولي إلعادة إعمار العراق.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،فـ ـ ــي ك ـل ـم ـتــه
بــالـجـلـســة الـخـتــامـيــة لــاجـتـمــاع
ال ـ ـ ــوزاري لـمــؤتـمــر إع ـ ــادة إع ـمــار
العراق ،أمس ،إن هذا المبلغ نتج
عــن زخ ــم واس ــع مــن مـشــاركــة 76
دو ل ــة ومنظمة إقليمية ودو لـيــة
و 51م ــن ال ـص ـن ــادي ــق الـتـنـمــويــة
وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات مـ ــال ـ ـيـ ــة إق ـل ـي ـم ـي ــة
ودول ـيــة و 107مـنـظـمــات محلية
وإقليمية ودولية من المنظمات
غ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،و 1850جـهــة
متخصصة م ــن مـمـثـلــي الـقـطــاع
الخاص.
وأضاف« :بتجمعنا وتماسكنا

ً
وشــراك ـت ـنــا ه ــذه أثـبـتـنــا م ـجــددا
إيماننا العميق بأسس ومبادئ
ً
السالم طريقا نحو البناء والنماء،
وأن معاول الهدم وأدوات الدمار
ً
واإلره ــاب لــن تنتصر يــومــا على
إرادة ال ـع ـيــش والـ ـحـ ـي ــاة ،وعـلــى
مسيرة التنمية واإلعمار ،وسنظل
ً
جميعا أوفياء لقناعاتنا الراسخة
بــال ـم ـح ـبــة والـ ـتـ ـع ــاون وال ـع ـيــش
المشترك.
بــدوره ،أكد نائب رئيس غرفة
التجارة والصناعة عبدالوهاب
الــوزان في الجلسة الختامية ،أن
م ــوق ــف ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص يتسق
ً
كليا مع الموقف الثابت والمبدئي
لدولة الكويت في مساندة العراق.
وقال الوزان ،في كلمة الغرفة،
إن م ــوق ـف ـه ــا ي ـت ـســق م ــع مــوقــف
الكويت في مساندة العراق ودعم

الجعفري :كلفة الحرب ضد «داعش» عالية
أكــد وزيــر الخارجية الـعــراقــي إبــراهـيــم الجعفري
صعوبة وكلفة الحرب التي خاضها العراق ضد ما
يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية «داعــش» منذ عام
 ،2014مشددا على أن «رحلة العراق في محاربة داعش
لم تكن سهلة وكلفتها عالية».
وقال الجعفري ،في كلمة له في الجلسة الختامية
لمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق ،إن بالده
خسرت في هذه الحرب «الكثير من األموال واألرواح
التي فاقت  18ألف شهيد و 36ألف جريح».
واضاف ان قيمة الخسائر واالضرار جراء الحرب
ضد «داع ــش» تـتــراوح بين  88.2و 100مليار دوالر،
موضحا ان «ما يخفف علينا هذه اآلالم هو المشاركة

الحقيقية ،والـكـلـمــات الـمـعـبــرة ومــواقــف الــدعــم من
مختلف ال ــدول» .وبين ان محاربة «داع ــش» تطلبت
تحركات على الصعيدين الداخلي والخارجي ،منها
توحيد صــف السياسيين العراقيين ،وتجميد كل
خالفاتهم ،وتوحد كل القوى السياسية والقيادات
الـعـسـكــريــة ل ـم ـحــاربــة «داع ـ ــش» ،وتــوح ـيــد الـخـطــاب
السياسي بوقوف العراق ودعمه لالستقرار ونبذه
لكل الخالفات بين الدول.
واشاد الجعفري بموقف الكويت ،وما قدمته من
دعــم مستمر للعراق ،مضيفا ان استضافة الكويت
مؤتمر إعادة االعمار يدل على انها «جار عزيز على
العراق على مدى التاريخ».

ً
جـهــوده ومشاريعه وص ــوال إلى
شــرا كــة تنموية حقيقية تعتمد
مـ ـنـ ـظ ــور ال ـ ـج ـ ــوار وال ـم ـس ـت ـق ـبــل
والمصالح.
وأوضـ ــح أن ال ـق ـطــاع الـخــاص
أعـلــن عــن دوره فــي الـتـعــاون مع
ً
ن ـظ ـي ــره الـ ـع ــراق ــي ،واص ـ ـفـ ــا ه ــذا
ال ـ ـ ـ ــدور بـ ــالـ ــدائـ ــم والـ ـمـ ـت ــواص ــل،
وال ي ـقــف ع ـنــد ح ـ ــدود الـمــؤتـمــر
ومشاريع االستثمار« ،بل يستمر
ويـتـســع لـتـكــون الـكــويــت بمنزلة
بــوا بــة رئيسية للسوق العراقي
فــي مـجــال االسـتـثـمــار والـتـجــارة
والخدمات».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــار ف ــي
الـعــراق يعد االمتحان الحقيقي
لكفاء ة القطاع الـخــاص الــدولــي
وق ــدرت ــه ع ـلــى تـحـقـيــق الـ ـت ــوازن
بـ ـي ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــه ال ـس ـيــاس ـيــة

البرامج األممية

ً
مسؤول أممي :ننفذ  1880مشروعا
ً
إنمائيا في مدن عراقية
ق ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول ك ـب ـيــر فـ ــي األمـ ــم
المتحدة ،أمس ،إن مؤتمر الكويت
الدولي إلعادة إعمار العراق يمثل
فرصة مهمة للعراق الذي اختبر من
نواح كثيرة.
ٍ
وأضـ ـ ــاف م ــدي ــر ب ــرن ــام ــج األم ــم
المتحدة اإلنـمــائــي أخـيــم شتاينر
ل ــ»ك ــون ــا» ،أن عملية إعـ ــادة إعـمــار
العراق تدور حول تقديم الخدمات
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـن ــازحـ ـي ــن ب ـس ـبــب
العنف ،ما يتيح لهم فرصة إلعادة
توطينهم.
وأكد أن المؤتمر سيعزز مشروع
إعادة االستقرار في العراق التابع
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
الذي تبلغ قيمته  800مليون دوالر،

آمال تأمين  5ماليين دوالر إضافية
في المؤتمر ،كأحد أكبر المساعي
اإلنسانية في المنطقة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح شـ ـت ــايـ ـن ــر« :رغـ ـ ـ ــم أن
البرنامج ال يــزال في بدايته ،لكنه
ســاهــم بـشـكــل كـبـيــر ب ــإع ــادة بـنــاء
ك ــان ــت ف ــي ح ــال ــة ي ــرث ــى ل ـه ــا ،بعد
سنوات من الحرب ،إذ يجري حاليا
ت ـن ـف ـيــذ  1880م ـش ــروع ــا إن ـمــائ ـيــا
في مــدن عراقية محررة من براثن
تنظيم داعش».
وقال إن «البرنامج حقق نتائج
ملحوظة حتى اآلن في العراق ،إذ
تمت إعــادة أكثر من نصف الستة
ماليين نازح عراقي إلى منازلهم،
بعد ثــاثــة أشـهــر فقط مــن انتهاء

ً
غوتيرس متحدثا
وعـ ــن عـمـلـيــة ال ـم ـصــال ـحــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،أكــد
غــوتـيــريــس وج ــوب أن تتضمن تـلــك العملية
المساء لة عن الجرائم ،التي تم ارتكابها ،إلى
جانب مساهمة العنصر النسائي فــي عملية
ً
صـنــع الـ ـق ــرار ،داع ـي ــا الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة إلــى
تطبيق قرار مجلس األمن « »1325بشأن المرأة
والـعـمــل عـلــى مـنــع كــل أن ــواع الـعـنــف الجنسي
ومواجهته.
وشـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة أن «ت ـش ـمــل الـمـصــالـحــة
العراقية كل أطياف الشعب العراقي ،وأن تكون
حقوقها متساوية وإتاحة الفرص للجميع».

العمليات العسكرية ،ما ُيعد قصة
نجاح هائلة».
في سياق متصل ،ذكر شتاينر
أن البرنامج أ ثـبــت أهميته لخطة
التنمية الوطنية بالكويت ،مشيرا
إلــى أن استراتيجية الـتـعــاون مع
الـ ـك ــوي ــت ت ــول ــي اه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـيــرا
آلثار االقتصاد الرقمي ،فضال عن
الجهود المبذولة لحماية األصول
البيئية.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن ت ـط ـل ـع ــه ل ـت ـعــزيــز
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـك ــوي ــت ف ــي مـجــال
الـتـنـمـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
إتاحة العديد من االبتكارات التي
طـ َّـورتـهــا الـكــويــت ،لتستفيد منها
الدول األخرى.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي
للتنمية االقتصادية العربية
ع ـب ــدال ــوه ــاب الـ ـب ــدر ،إن قيمة

أبــدى نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد ارتياحه لما حققه مؤتمر الكويت
الدولي إلعادة اعمار العراق من نتائج.
وقال الخالد ،في مؤتمر صحافي ،عقب انتهاء المؤتمر
فــي الـكــويــت أم ــس ،بمشاركة وزي ــر الخارجية العراقي
إبراهيم الجعفري واألمين العام لألمم المتحدة أنتونيو
غوتيريس ،ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي سارون
ج ــاك كــومــار ،إن الــرســالــة المستخلصة لـهــذا المؤتمر
هي أن المجتمع الدولي مهتم بأمن العراق واستقراره،
ً
وإعادة إعماره مشيرا إلى حاجة العراق لوقوف أشقائه
وأصدقائه معه ليواصل ازدهاره في أقرب وقت ممكن.
وعن وجود سقف زمني للمساعدات المقدمة للعراق،

تجاه النازحين حول العالم ،السيما في العراق،
ً
تحد كبير لبناء عراق
مضيفا «نحن اآلن أمــام ٍ
جــديــد وم ـســاعــدة الـحـكــومــة الـعــراقـيــة فــي ذلــك،
وتأمين وحدة العراق كاملة».

وأكـ ـ ـ ــد وقـ ـ ـ ــوف األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة بـمـخـتـلــف
مؤسساتها ومنظماتها مع الحكومة العراقية
في إصــاح الوضع األمني والمالي في البالد،
ً
مبينا أن البرامج األممية تعمل على مساعدة
ال ـع ــراق فــي ب ـنــاء دول ـتــه السـيـمــا فــي المناطق
المحررة.
وب ـي ــن أن ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـ ـتـ ــراث م ــن الـعـنــاصــر
المهمة في مرحلة إعادة البناء ،إذ سيتم تنسيق
الـجـهــود الــدولـيــة فــي ه ــذا ال ـصــدد ،السـيـمــا في
ً
مدينة الموصل القديمة ،داعيا في الوقت ذاته
الـمـشــاركـيــن فــي الـمــؤتـمــر إل ــى تـقــديــم كــل أن ــواع
الدعم لتلك العناصر .وأوضح األمين العام لألمم
المتحدة أن برامج إعادة البناء والتنمية يجب
أن تكون مالزمة لجهود منع اإلرهاب في العراق،
ً
وأن يكون مرتكزا على مبادئ حقوق اإلنسان،
ً
ً
مضيفا أن ثمة عمال لمؤسسات المجتمع المدني
والسياسيات المناهضة لإلرهاب في هذا الشأن.
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برامج تنفيذية
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـم ـع ـت ــوق بـصـفـتــه
ً
ممثال عن اجتماعات المنظمات
غـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـج ـل ـســة
ً
الختامية أيضا أن تلك التعهدات
س ـت ـك ــون وفـ ــق ب ــرام ــج تـنـفـيــذيــة
إنـســانـيــة وتـنـمــويــة ف ــي ال ـع ــراق،
السيما في المناطق المتضررة
نتيجة النزاعات المسلحة هناك،
إذ س ـت ـتــوزع ت ـلــك ال ـب ــرام ــج على
مجاالت الصحة واإليواء والتعليم
والتأهيل وغيرها من المجاالت
اإلنسانية.

آلية لمتابعة التعهدات ...وال عالقة للتعويضات بالتزاماتنا

غوتيريس :ممتنون لموقف الكويت اإلنساني
أشــاد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غــوت ـيــريــس ،أمـ ــس ،بـجـهــود سـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد ،والكويت ،في الوقوف مع
العراق واستضافة مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق.
وثـمــن غوتيريس فــي كلمة لــه خــال افتتاح
المؤتمر ،دور الكويت ومواقف سمو أمير البالد
في دعم سموه لدول المنطقة والعالم أجمع.
كما أشاد باستضافة الكويت ،وعلى رأسها
سمو أمير البالد ،المؤتمرات الدولية ،التي تعمل
على دعم ورعاية النازحين في دول العالم ،ومنها
مؤتمرات المانحين لمصلحة الشعب السوري.
وقال إن «الكثير من رؤساء دول العالم ممتنون
لموقف الكويت الرائد تجاه القضايا اإلنسانية»
ً
مـهـنـئــا ال ـع ــراق عـلــى ان ـت ـصــاره عـلــى مــا يسمى
تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش».
وذكــر غوتيريس أن عشرات اآلالف من أبناء
الـشـعــب الـعــراقــي ف ـقــدوا أســرهــم ومـنــازلـهــم إثــر
سيطرة «داعش» على بعض المناطق العراقية،
ً
مشيرا إلى قيام الحكومة العراقية بجهد ودور
كـبـيــريــن إزاء أزم ــة الـنــازحـيــن الـعــراقـيـيــن جــراء
الحرب على «داعش».
وأشار في هذا السياق إلى المساهمات التي
قامت بها األمم المتحدة بمنظماتها وشركائها

واإلنسانية مــن جهة ومعاييره
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة
وض ـمــان ســامــة أم ــوال ــه وكفاية
عائداته من جهة أخرى.
وأعرب الوزان عن ثقته بكفاءة
ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـف ـن ــي ب ـق ـيــادة
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي حـيــدر
ال ـ ـع ـ ـب ـ ــادي ،ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــدم ص ـ ــورة
واضحة عن البيئة االستثمارية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وتـ ــأك ـ ـيـ ــد الـ ـت ــزام ــه
ببرنامج اإلصالح.

االحتياجات التقديرية إلعادة
إعـمــار ال ـعــراق تبلغ  88مليار
ً
دوالر ،م ـض ـي ـفــا أن ت ـقــد يــرات
الخسائر الحالية جراء الحرب
هناك بلغت  46مليار دوالر.
وأوض ـ ـ ــح الـ ـب ــدر ف ــي كـلـمـتــه
ً
بصفته ممثال عن اجتماعات
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي الجلسة
الختامية لالجتماع ا ل ــوزراي
للمؤتمر ،أن اجتماع (الخبراء
رف ـي ـع ــي ال ـم ـس ـت ــوى ل ـبــرنــامــج
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق إلع ـ ـ ــادة
اإلعـ ـ ـم ـ ــار ودور ال ـم ــؤس ـس ــات
الـ ـتـ ـم ــويـ ـلـ ـي ــة) عـ ـق ــد ب ـح ـض ــور
ً
نحو  420ف ــردا مــن مؤسسات
وشركات تمويلية واستثمارية
متنوعة حـضــرت مــن مختلف
دول العالم.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـم ـش ــارك ـي ــن فــي

االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أك ـ ـ ـ ــدوا أهـ ـمـ ـي ــة دع ــم
البرنامج اإلصالحي في العراق
بغرض إعادة اإلعمار إلى جانب
ت ـع ــزي ــز ال ـب ـع ــد االج ـت ـم ــاع ــي فــي
مختلف مناطق العراق واضطالع
المؤسسات التنموية المختلفة
في عملية اإلعمار.
وذكــر أن االجتماع شــدد على
أهمية تعزيز الثقة بين مختلف
طوائف الشعب العراقي من جهة
وال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة م ــن جهة
أخرى ،مؤكدين أهمية هذه الثقة
في إعادة تأهيل العراق وإعماره
وت ـعــزيــز اس ـت ـق ــراره ودف ـع ــه إلــى
النماء واالزدهار.
من ناحيته ،قال رئيس الهيئة
ال ـخ ـي ــري ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
والمستشار في الديوان األميري
د .عبدالله المعتوق ،إن حصيلة

التعهدات في مؤتمر المنظمات
غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة ل ــدع ــم ال ــوض ــع
اإلنساني في العراق بلغت 337
مليون دوالر.

أفــاد بأنه «بعد طي صفحة المؤتمر اليوم نحتاج إلى
مشاورات مع الرئاسات الخمس المشتركة في المؤتمر
إلي ـج ــاد آل ـيــة لـلـمـتــابـعــة ،حـتــى نستطيع أن نـتــابــع كل
التعهدات وااللتزامات المعلنة في المؤتمر».
ً
وردا على ســؤال بشأن التعويضات ،ومــا إذا كانت
ستخصم من تعهد الكويت ،أكد الخالد أن التعويضات
الكويتية المترتبة على العراق جراء الغزو لها مسار آخر
ً
غير ما تم التعهد به في هذا المؤتمر ،مؤكدا أن الكويت
تنطلق من كلمة سمو أمير البالد االفتتاحية بتمويل
قروض بمليار دوالر واستثمار بمليار دوالر.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـجـعـفــري ،إن الـمـبـلــغ هــو أق ــل مما
ً
يتطلبه العراق لكن المبلغ المحصل ليس قليال ،وهذا

ً
ع ـطــاء لـيــس بـقـلـيــل ،مـثـمـنــا دور ال ـج ـهــات الـمــانـحــة أو
المقرضة أو المستثمرة.
وفــي رده على ســؤال عن ضمان وصــول األمــوال إلى
مشاريع التنمية في العراق أفاد الجعفري بأن األموال
ســوف تـكــون جميعها تحت ال ـضــوء ،ولــن يـكــون هناك
شيء غامض ،وكل المنظمات الدولية مدعوة ألن ترى
ً
كيف يتم صرف تلك األمــوال ،مؤكدا أن األمــوال تصرف
بحسب أولويات موضوعية.
وبين أن خطة اإلعمار لن تتغير ،وهي قائمة طالما
ً
الحاجة مستمرة ،مشيرا إلى أن مبلغ  88مليار دوالر ،هو
ً
مبلغ تقدير الخسائر ،وليس المبلغ الذي كان معقودا
عليه بأن يحصل عليه أو يجمع.

«االتحاد األوروبي» :استثمار  400مليون دوالر
كمساعدات إنسانية بالعراق
أعـلـنــت الـمـمـثـلــة الـعـلـيــا لــات ـحــاد األوروبـ ــي
ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واألم ـن ـي ــة
ونائبة رئيس المفوضية األوروبـيــة ،فيديريكا
موغيريني ،أمــس ،استثمار االتـحــاد األوروبــي
 400مليون دوالر كمساعدات إنسانية ،ولتثبيت
االستقرار في العراق.
وقالت مورغيريني ،في كلمتها خالل افتتاح
مؤتمر الـكــويــت الــدولــي إلع ــادة إع ـمــار ال ـعــراق،
إن تلك االلتزامات ستقدم من ميزانية االتحاد
األوروبـ ـ ــي ،وتـخـتـلــف عــن الـمـســاعــدات الـفــرديــة
لدول االتحاد.
وأض ــاف ــت أن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وال ــوالي ــات
المتحدة األميركية ساهما ب ـ  3.5مليار دوالر
العام الماضي ،دعما للشعب العراقي.
وأوضـحــت أن االتـحــاد األوروب ــي يعمل على
استثمار  400مليون يورو في العراق لدعم األمن
واالستقرار فيه ،فضال عن المساهمات الفردية
للدول األوروبية ،مضيفة أن «لدينا استراتيجية
جــديــدة فــي ال ـعــراق ،مــن أجــل تثبيت االستقرار
وإعادة اإلعمار».

الكويت سجلت
الصالحً :
ً
موقفا جديدا تجاه اإلنسانية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنــس الـصــالــح أن «الـكــويــت سجلت موقفا جــديــدا تـجــاه اإلنسانية
وأشـقــائـنــا فــي ال ـعــراق لــدعــم اس ـت ـقــراره» ،مبينا أن ــه مـتــى مــا تحقق
ً
االستقرار في المنطقة فسيكون أيضا هناك استقرار محلي في دولها.
ونـقـلــت شبكة «الــدس ـتــور» اإلخ ـبــاريــة عــن الـصــالــح ،فــي تصريح
صـحــافــي أم ــس ،أن كلمة سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد
تضمنت إعالن تخصيص مبلغ مليار دوالر للقروض التنموية ،عبر
ضوابط وأدوات الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية،
بهدف تمويل مشاريع تنموية في العراق.
وبين أن المليار دوالر اآلخر الذي أعلن عنه سموه تشارك فيه جميع
المؤسسات الحكومية وليس الهيئة العامة لالستثمار فقط ،لبحث
فرص استثمارية تحقق عائدا استثماريا على رأس المال المستثمر.
وقال« :أعتقد ان هذا الدعم الذي ورد في كلمة صاحب السمو هو
الدعم األمثل لدولة قوية بإمكاناتها المالية مثل العراق» ،مضيفا أن
العراق يحتاج اآلن إلى هذا النوع من الدعم التنموي واالستثماري.

وذكـ ــرت أن ه ــذا الـمــؤتـمــر ج ــاء إلزالـ ــة جميع
العوائق والتحديات وإيجاد الحلول لها ،معتبرة
أن المشاركة في ذلك المؤتمر لبناء السالم في
هذه المنطقة والعالم أجمع.
وأش ـ ــادت ب ــدور الـكــويــت ال ــرائ ــد فــي الـجــانــب
اإلنساني ،وبناء الحوار والجسور بين شعوب
الـعــالــم ،متابعة« :نعيش فــي منطقة بعيدة كل
البعد عن السلم ،وال يزال هناك توتر جديد ينشأ،
لكن العراق يعطينا األمل لبناء مستقبل أفضل».

الحرب ضد «داعش»
وثمنت في هــذا السياق الجهود التي قامت
بها دول التحالف الــدولــي ضــد «داعـ ــش» ،غير
أنها استبعدت ما اسمته «توقيف نشوء (داعش)
من جديد» ،مؤكدة وقوف االتحاد األوروبي إلى
جــانــب ال ـعــراق فــي حــربــه ضــد اإلرهـ ــاب وإع ــادة
اإلعمار.
وأشارت موغيريني إلى وجود مناطق ومدن
عــراقـيــة بـحــاجــة مــاســة إل ــى اسـتـجــابــة حقيقية

إلع ــادة اإلع ـمــار ،ودع ــم ط ــارئ لمساعدة أهالي
تلك المناطق والمدن في العودة إليها وممارسة
حياتهم الطبيعية.
وتـ ـعـ ـه ــدت بـ ـ ــأن يـ ـق ــوم االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
بتقديم مـســاعــدات فــي مـجــاالت الكهرباء ومــاء
وال ـم ـس ـت ـلــزمــات الـطـبـيــة وال ـغ ــذائ ـي ــة لـلـمـنــاطــق
الـمـحــررة فــي ال ـعــراق ،إضــافــة إلــى إع ــادة تأهيل
ال ـم ــدارس فــي ع ــدد ال ـمــدن الـعــراقـيــة ،فـضــا عن
ت ــدري ــب الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة م ــن ق ـبــل عسكريين
أوروبيين.
وثمنت دور الحكومة العراقية في إعادة بناء
المؤسسات الدستورية في العراق ،واصفة ذلك
ال ــدور بأنه «خـطــوة بـنــاءة» ،معتبرة أن «العمل
المؤسسي وضع حدا للتوتر بين حكومة بغداد
واربيل» ،معربة عن أملها باستمرار الحوار بين
الجانبين .وبينت أن «االتحاد سيركز على دعم
المؤسسات العراقية ،ومساعدة القطاعين العام
والخاص في جميع المجاالت» ،مشيرة إلى أهمية
تحسين البيئة الخاصة باالستمثار إلعادة بناء
اقتصاد العراق.

«البنك الدولي» :زيادة التزامنا تجاه
العراق إلى  4.7مليارات دوالر
أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـمــوعــة الـبـنــك
ال ــدول ــي ،جـيــم يــونــغ كـيــم ،أمــس،
الـ ـت ــزام ال ـب ـنــك ب ــزي ــادة الـتـمــويــل
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة ف ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـعـ ــراق
وإعـ ـم ــاره ،م ـشــددا عـلــى ض ــرورة
ازدهـ ــار ال ـعــراق ومنطقة الـشــرق
األوسط والعالم ككل.
وقـ ــال كـيــم ف ــي كـلـمــة ل ــه خــال
افـتـتــاح مــؤتـمــر الـكــويــت الــدولــي
إلعـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ال ـ ـعـ ــراق ،إن ثمة
ف ــرص ــا ك ـب ـي ــرة ل ــاس ـت ـث ـم ــار فــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ف ـي ــه،
م ــوضـ ـح ــا أن ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
والبناء ال يمكن أن تتم بالموارد
ال ـح ـكــوم ـيــة ،إن ـمــا ب ـم ـشــاركــة من
القطاع الخاص.

وأو ض ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـبـ ـن ــك زاد مــن
ال ـت ــزام ــه ن ـحــو الـ ـع ــراق م ــن 600
م ـل ـي ــون دوالر فـ ــي ع ـ ــام ،2016
وفق المبادرة بين الطرفين ،إلى
 4.7مليارات في الوقت الحالي،
مشيرا إلى سعيه لتقديم مبالغ
أك ـبــر ،مــن أج ــل تحقيق انتعاش
اق ـت ـصــادي ،والـعـمــل عـلــى إع ــادة
بناء الخدمات والبنية التحتية
للمناطق المتضررة في العراق.

االستثمار
وب ـ َّـي ــن أن الـ ـت ــزام ال ـب ـنــك حقق
العديد من الخدمات لدعم الشعب
العراقي ،وساهم في االستثمار

بـ ــال ـ ـعـ ــراق ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـن ـق ــل
وال ــزراع ــة وال ـم ـصــارف وغـيــرهــا،
إلع ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء م ــا َّ
دم ـ ـ ــره تـنـظـيــم
داعش.
واعتبر أن االستثمار البشري
ه ـ ــو األه ـ ـ ـ ـ ــم ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـح ـق ـيــق
التنمية ،مشيرا إلــى بــدء منطقة
ال ـش ــرق األوسـ ــط ف ــي االسـتـثـمــار
ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم« :م ــا
تحتاج إليه المنطقة ،هــو ثــورة
ف ــي نــوع ـيــة وج ـ ــودة االسـتـثـمــار
البشري ،مثل :الصحة والتعليم».
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العبادي :رؤيتنا تتركز على مبدأ التكامل مع دول الجوار «االتصاالت» توقع مع العراق
ً
«نتطلع لتكون بغداد جسرا للتالقي وساحة للتفاهمات وبوابة للمصالح المشتركة» اتفاقية مشروع الممر اإلقليمي
أكــد رئـيــس الـ ــوزراء العراقي
ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ،أمـ ــس ،تطلع
بـ ـ ـ ـ ـ ــاده ل ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــات ح ـق ـي ـق ـي ــة
استراتيجية وتبادل منافع مع
ً
الجميع ،مضيفا "إ نـنــا نسعى
للتكامل مع دول المنطقة ومع
محيطها".
وق ـ ــال الـ ـعـ ـب ــادي ،ف ــي كلمته
خ ــال اف ـت ـتــاح مــؤتـمــر الـكــويــت
الــدولــي إلع ــادة إع ـمــار ال ـعــراق،
إن الرؤية العراقية ترتكز على
مبدأ التكامل والتعاون مع دول
المنطقة ،ليكون العراق ساحة
للتفاهمات المشتركة وبوابة
للمصالح المشتركة.
وشدد على أن تنمية العراق
هي تنمية لجميع دول المنطقة،
ً
م ـعــربــا ع ــن تـطـلـعــه "ألن يـكــون
ً
ال ـعــراق ج ـســرا للتالقي وليس
ساحة للصراع ،وأن يكون بوابة
لتبادل المنافع والمصالح".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر أن رؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة تـ ـت ــرك ــز عـ ـل ــى م ـب ــدأ
التكامل مع دول الجوار ،وليس
الـتـعــاون فـقــط ،واإلصـ ــرار على
تحقيق النجاح أمام التحديات
الكبيرة التي يعيشها.

المبارك والعبادي يتوسطان المشاركين في االجتماع الوزاري لمؤتمر إعادة إعمار العراق
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن تـ ـطـ ـل ــع بـ ـ ــاده
ً
أيـ ـض ــا إلـ ــى تـحـقـيــق "ش ــراك ــات
حقيقية واستراتيجية " بشكل
يـفـهــم ال ــواق ــع ال ـعــراقــي وي ــدرك
م ــا يـعــانـيــه ويـعـمــل عـلــى حـلــه،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ـع ــراق اآلن يتطلع
إلى المستقبل بثقة وإلى خلق
أجـ ـي ــال ق ــادم ــة ت ـح ـقــق مـفـهــوم
التعايش والتصالح المجتمعي
السيما بعد االنـتـصــار الكبير

ال ـ ــذي حـقـقــه ب ــدح ــر م ــا يسمى
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
"داعش".
وبـيــن أن مــا يعانيه الـعــراق
م ـ ــن وجـ ـ ـ ــود م ـ ـعـ ــوقـ ــات ك ـث ـي ــرة
تحول دون التطور االستثماري
ك ــال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة وال ـق ــوان ـي ــن
غير الجاذبة والفساد اإلداري
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي جـ ـ ـع ـ ــل ال ـ ـحـ ـكـ ــومـ ــة
العراقية تصدر حزمة من النظم

والقوانين لخلق بيئة اقتصادية
سليمة.
وذكـ ـ ــر الـ ـعـ ـب ــادي أن الـ ـع ــراق
يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى تـ ـج ــدي ــد ال ـب ـن ــى
التحتية وخلق العمالة الماهرة
وتدريبها بالشكل الكافي إلدارة
وتشغيل الفرص االستثمارية
ً
ال ـم ــوج ــودة ،مـبـيـنــا أن ال ـعــراق
يعمل بجد وصبر لتحقيق نقلة
نوعية جديدة ومواكبة العراق

جانب من توقيع االتفاقية
ال ـجــديــد وتـحـسـيــن الـمـسـتــوى
المعيشي والخدمي للعراقيين.
وأع ــرب عــن أمـلــه فــي تـعــاون
المشاركين بالمؤتمر في عملية
إع ــادة البناء ودعــم االستقرار،
ً
ً
مــؤكــدا أن الـعــراق كــان حريصا
ف ــي ح ــرب ــه ض ــد "داع ـ ـ ــش" على
م ــراع ــاة ال ـج ــوان ــب اإلن ـســان ـيــة،
فالهدف هو حماية المدنيين.

ّ
وقـ ــع ن ــائــب رئ ـي ــس الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــات ـصــاالت
وتقنية المعلومات خالد الكندري ومــديــر اإلدارة
القانونية لوزارة االتصاالت العراقية عماد الشمري
اتفاقية بشأن مشروع الممر اإلقليمي لالتصاالت.
وق ــال الـكـنــدري ،فــي مؤتمر صحافي أمــس على
هامش مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق،
إن ال ـم ـشــروع يـتـمـثــل ف ــي رب ــط "ال ـك ــواب ــل" الــدولـيــة
البحرية بين منطقتي الشرق والغرب مرورا بالخليج
العربي وانطالقا من الكويت ثم العراق ثم تركيا.
وأض ــاف أن الـمـشــروع سـيـطــور الـبـنــى التحتية

الخالد وممثلة االتحاد األوروبي يبحثان مساعي األمن واالستقرار
التقى نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد مساء أمس
األول الـمـمـثـلــة الـعـلـيــا لـلـشــؤون الـخــارجـيــة
وال ـس ـيــاســة األم ـن ـي ــة ف ــي االتـ ـح ــاد األوربـ ــي
نائبة رئيس المفوضية األوروبية فيديريكا
موغيريني ،بمناسبة زيــارتـهــا إلــى البالد
للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق واالجتماع الــوزاري للتحالف
الدولي ضد "داعش".
ون ـ ــوه ال ـخ ــال ــد خـ ــال ال ـل ـق ــاء بــال ـعــاقــات

ال ـم ـت ـي ـنــة ال ـت ــي ت ـج ـمــع ال ـك ــوي ــت واالتـ ـح ــاد
ً
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،م ـش ـي ــدا ب ـم ـســاه ـمــات االت ـح ــاد
الكبيرة مــن أجــل تحقيق األمــن واالستقرار
ً
ً
إقليميا ودوليا.
من جانبها ،أشــادت موغيريني بالعمل
المشترك الوطيد ،الــذي يربط بين الكويت
واالتحاد األوروبي.
وجــددت اإلعــراب عن بالغ التقدير لسمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد على الدعوة
الستضافة مؤتمر الـكــويــت الــدولــي إلعــادة

إعمار العراق برئاسة مشتركة بين الكويت
والعراق واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي
والـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ،م ـن ــوه ــة ب ـ ــدور ال ـك ــوي ــت
ومساعيها لدعم الجهود اإلقليمية والدولية
الــرام ـيــة إل ــى تـعــزيــز األم ــن وإرس ـ ــاء الـســام
ومعالجة األزمات التي تواجه دول المنطقة.
وقالت إن االتحاد االوروبــي سيعمل مع
ال ـكــويــت ع ـلــى تــأك ـيــد دعـمـهـمــا ل ـل ـعــراق في
الـمــرحـلــة ال ـحــرجــة ،ال ـتــي يـمــر ب ـهــا ،مــؤكــدة
حرص االتحاد على العمل مع الكويت بغية

تعزيز االستقرار واالزدهار في العراق.
والتقى الخالد ،أمس ،مع وزير الخارجية
ال ـس ـعــودي ع ــادل الـجـبـيــر ،وذل ــك بمناسبة
زيــارتــه إلــى الـبــاد للمشاركة فــي االجتماع
الـ ـ ــوزاري لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي ض ــد «داعـ ــش»،
ومؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ب ـح ــث س ـب ــل ت ـعــزيــز
ال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة الــوث ـي ـقــة ب ـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين ،ومـنــاقـشــة مـسـتـجــدات القضايا
اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك.

للكويت ،ويضعها مقرا عالميا في مجال االتصاالت،
إضافة الى توفير كثير من فرص العمل واالستثمار
للشركات العالمية.
من جهته ،قال الشمري ان االتفاقية تعمل على
إن ـش ــاء م ـمــر إقـلـيـمــي ل ــات ـص ــاالت والـتـكـنــولــوجـيــا
الحديثة فــي الـشــرق األوس ــط م ــرورا بالعراق نظرا
لموقعه المميز.
وأك ــد الـشـمــري اهـتـمــام الـبـلــديــن بـهــذا الـمـشــروع
لما لــه مــن أهمية فــي تحقيق عــوائــد وف ــرص عمل
واستثمار تساهم في تطوير البلدين.

الجارالله يبحث مع بيرت
العالقات وتطورات األوضاع
التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ،أمس األول ،وزير
الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا اليستر
بـيــرت ،الــذي تــرأس وفــد بــاده فــي االجتماع ال ــوزاري للتحالف
الدولي ضد "داعش" ،ومؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
واس ـت ـعــرض الـلـقــاء ع ــددا مــن أوج ــه ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بين
البلدين ،وتطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية،
إضافة إلى نتائج اجتماع التحالف ضد "داعش" وإعادة إعمار
العراق.
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ً
مجلس األمة يحيل إلى الحكومة  26تقريرا ...ويقر
majles@aljarida●com

اتهامات نيابية للمجلس بسلق التقارير ومطالبة بتوزيعها على جلسات عدة
جلسة مجلس االمة أمس بإحالة
انتهت ً
 26تقريرا إلى الحكومة بعد انتهاء قائمة
يكون المجلس غربل جدول
المتحدثين ،وبذلك ً
أعماله الذي كان متخما بالمواضيع المنتهية
الصالحية ،كما أقر تعديالت قانون المشروعات
الصغيرة في المداولة األولى.
وأحال المجلس إلى الحكومة تقرير لجنة حماية
األموال العامة بشأن حفظ الهيئة العامة
لمكافحة الفساد البالغات المقدمة اليها ،وتقرير
اللجنة الصحية عن األسباب التي أدت الى وفاة
النائب السابق فالح الصواغ ،وتقرير حقوق
اإلنسان بشأن مدى تطبيق االتفاقيات الدولية
والقوانين المتعلقة بوضع نزالء السجون ،وتقرير
الظواهر السلبية عن انتشار المخدرات بين
فهد التركي ومحيي عامر

الهدف من
التعديالت
على الصندوق
هو استفادة
أبنائنا
وبناتنا منه
بشكل كامل

الصالح

أشيد بالدور
غير العادي
الذي قامت
به لجنة
حماية االموال
العامة في
دور االنعقاد
السابق

البابطين

الناشئة وداخل السجون .كما أحال تقارير نفوق
األسماك ،والمخالفات االدارية التي وردت في
استجواب وزير االعالم ،وحماية االموال العامة
بشأن هيئة أسواق المال ،واختفاء الحاويات
وأسباب استقالة رئيسة مجلس ادارة الكويتية
ومدعي االعاقة وحادثة االعتداء على اطفائي
باالردن وتطاير الحصى ومتابعة اصدار الحكومة
للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن المجلس
والعمالة المنزلية ،وهيئة الزراعة وبيع شركة
تعليم قيادة السيارات والمنتجات الزراعية ،وبيع
الهيئة العامة لالستثمار اكثر من  %50من
رأسمالها ،وعقد شل ،وتجاوزات كي جي ال،
ومنتزه حولي ،وأمالك الدولة العقارية ومشروع
غرب أبوفطيرة وسوق الجمعة.

افـتـتــح رئ ـيــس الـجـلـســة عيسى
الـ ـكـ ـن ــدري ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس االمـ ــة
الساعة  9.30صباحا بعد رفعها
م ــدة ن ـصــف س ــاع ــة ل ـع ــدم اكـتـمــال
النصاب ،حيث خصصت الجلسة
لمناقشة قوانين ذوي االحتياجات
الخاصة ودي ــوان حقوق االنسان
والتجنيس والمشاريع الصغيرة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـج ـل ـســة عيسى
الكندري ان جلسة اليوم هي امتداد
لجلسة الثالثاء حيث بدأ المجلس
جدول اعماله.
وقـ ـ ــال ش ـع ـي ــب الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري :ال
يمكن أن ننجز كل هــذا العدد من
ال ـت ـقــاريــر ال ــذي ي ـفــوق  26تـقــريــرا
خالل ساعتين لذلك اطلب توزيع
ال ـت ـقــاريــر ع ـلــى ج ـل ـســات مـتـعــددة
لمناقشتها.
وقال رئيس الجلسة :اؤكد على
كالمك واهمية هــذه التقارير لكن
الـمـجـلــس ات ـخــذ ق ـ ــراره بمناقشة
التقارير المذكورة واقتراح عادل
الدمخي تمديد الساعتين لتكون
اربع ساعات الهمية هذه التقارير
ويا حبذا لو خصصت جلسة اليوم
لهذه التقارير.
ورد عيسى الكندري :ال يوجد
نـ ـص ــاب ل ـل ـت ـم ــدي ــد ،فـ ـق ــال ريـ ــاض
العدساني :اطالب بجلسة خاصة
النجاز هذه التقارير.
وع ـ ــاد ال ـن ــائ ــب ع ـ ــادل الــدم ـخــي
للحديث عــن تـقــر يــر لجنة حقوق
االن ـ ـسـ ــان حـ ــول الـ ـسـ ـج ــون ،ف ـق ــال:
قضية نزالء السجون من القضايا
ال ـم ـه ـمــة جـ ــدا خ ــاص ــة م ــا يـتـعـلــق
ب ـح ـق ــوق ـه ــم ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان ه ـنــاك
مشكلة كبيرة وخطيرة بالسجن
هـ ــي انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،ول ـعــل

ال ـض ـب ـط ـي ــة االخ ـ ـي ـ ــرة ل ـل ــداخ ـل ـي ــة
ل ـل ـم ـخ ــدرات والـ ـه ــوات ــف ال ـن ـقــالــة
خير دليل على ذلك ،لذلك البد من
استمرار عمليات التفتيش طوال
العام لكشف المخدرات.
وط ـ ــال ـ ــب الـ ــدم ـ ـخـ ــي ب ـ ـضـ ــرورة
تحقيق العقوبات بسبب اكتظاظ
السجن وتطبيق تبادل السجناء
وال ـع ـق ــوب ــات ال ـبــدي ـلــة خ ــاص ــة ما
يتعلق بسجناء الرأي والشباب.
وانـتـقــل الــدمـخــي لتقرير لجنة
البيئة حيث اكد عدم التزام الجهات
الحكومية بالصرف الصحي في
ج ــون ال ـكــويــت م ـمــا ادى لـظــاهــرة
ن ـ ـفـ ــوق االس ـ ـم ـ ــاك م ـن ـت ـق ــدا هـيـئــة
الـصـنــاعــة فــي ضــخ مـيــاه الـصــرف
في البحر،
الفتا الــى عــدم جدية الحكومة
فــي تطبيق ا لـقــوا نـيــن البيئية ثم
ت ـطــرق ال ــى ادانـ ــة وزيـ ــرة ال ـشــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل ف ــي قضية
اس ـت ـق ــال ــة رئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس ادارة
الخطوط الجوية الكويتية السابقة
رشا الرومي حيث تبين ان الوزيرة
ال ـص ـب ـي ــح ل ـي ـس ــت هـ ــي ال ـم ـخــولــة
باصدار قرار اقالة الرومي ،وتطرق
اي ـضــا لقضية شــركــة وتـجــاوزهــا
عـلــى ال ـمــال ال ـعــام دون وج ــه حــق،
مطالبا بـضــرورة ان تتحول هذه
الـتـقــاريــر الــى اللجنة التشريعية
او ال ــى الـنـيــابــة او هيئة مكافحة
الفساد.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب صالح
عــاشــور :شكرا للجان البرلمانية
ال ـتــي ان ـج ــزت ح ــوال ــي  27تـقــريــرا
ونـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ــاتـ ـخ ــاذ
اجراءات مهمة وصارمة الى جهات
االخـتـصــاص س ــواء فــي التحقيق

المجلس خالل مناقشته تقارير اللجان أمس (تصوير عبدالله الخلف)
او النيابة ،الفتا الى اننا سنتابع
تــوصـيــات الـتـقــاريــر فــي الحكومة
وسنحمل المسؤولية السياسية
للوزير المختص.
وت ـ ـطـ ــرق عـ ــاشـ ــور الـ ـ ــى ت ـقــريــر
الـ ــرشـ ــوة ف ــي االج ـ ـهـ ــزة الــرس ـم ـيــة
حيث اكد انه ال يمكن الي مواطن
او مقيم ان ينجز معاملته اال عن
طــريــق الــرشــوة ،وهــذا االمــر يجب
اال يـسـتـمــر ح ـيــث ت ــوج ــد ق ـ ــرارات
غـ ـي ــر م ـح ـت ــرم ــة ومـ ــوظ ـ ـفـ ــون كـمــا
ه ـنــاك قـضـيــة مـهـمــة ه ــي انـتـشــار
المخدرات بين النشء خاصة في
ا لـسـجــن فــأ يــن القبضة الحديدية
ل ـل ــداخ ـل ـي ــة؟ ف ـم ــا يـ ـح ــدث ان ـف ــات
ام ـن ــي وت ـس ـيــب وع ـ ــدم ج ــدي ــة فــي
مكافحة المخدرات داخل او خارج
ال ـس ـجــن ف ـهــل يـعـقــل ان ك ــل اس ــرة
كويتية فيها مدمن حسب التقارير
ال ــرس ـم ـي ــة؟ ك ـم ــا تـ ـط ــرق ل ـظــاهــرة
الـغــش فــي م ــدارس وزارة التربية
ً
وال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـ ـمـ ــزورة مــوض ـحــا
عــدم وجــود تـعــاون بين الـمــدارس
واالسرة خاصة مع تفشي ظاهرة
المخدرات في المدارس لذلك نحن
بحاجة الى تكريس القيم وتقوية
الــروابــط االجـتـمــاعـيــة ،واسـتـمــرار
ه ــذه ال ـظــواهــر سـيــدمــر المجتمع
الكويتي.
ام ــا اس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن ف ـقــال ان
الـ ـت ــوصـ ـي ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـقــاريــر
اللجان البرلمانية يجب ان تأخذ
مكانها الصحيح ،مشيرا ا لــى ان
تقرير وفــاة النائب السابق فالح
ً
الصواغ من التقارير المهمة جدا
وان التحقيق بهذا االمر كان يعني
االخ ـ ـطـ ــاء ال ـط ـب ـي ــة الـ ـت ــي وص ـلــت
قضاياه الــى  583دعــوى قضائية
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الطبطبائي

ً
بسبب االخطاء الطبية ،الفتا الى
ان ــه فــي الـتـقــريــر تــوجــد شـهــادتــان
لوزيري صحة هما علي العبيدي
ً
وج ـمــال الـحــربــي مـشـيــدا بجهود
وشـهــادة الــوزيــر السابق الحربي
الذي اكد وجود اخطاء طبية قبل
واثناء العملية الجراحية وبعدها
مؤكدا ان ارواح الناس غالية على
الـسـلـطــات الـثــاث فـبــاالمــس فــاح
الصواغ واليوم عيسى البلوشي
وهذا امر محزن.
وتحدث عن االزدحام المروري،
فقال ان سعة طــرق الكويت تكفي
 900ال ـ ـ ــف سـ ـ ـي ـ ــارة ب ـي ـن ـم ــا ع ــدد
السيارات  1.6مليون سيارة بسبب
الوافدين والبــد من تطبيق النقل
العمومي.
وعلى صعيد متصل ،قال محمد
الـ ــدالل ان ك ــل م ــا ي ـصــدر ع ــن هــذه
التقارير يكون بشكل عمومي خالل
هـ ــذه ال ـج ـل ـســة ،فــالـقـضـيــة ليست
تــرق ـي ـعــا ،ف ـك ـيــف ن ـنــاقــش ت ـقــاريــر
والوزير المختص ليس موجودا
فــي الجلسة؟ فمثال كيف تناقش
قضية الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة فــي ظل
عدم وجــود الوزير المعني؟ نحن
ال نــريــد ان نـكــون ظــاهــرة صوتية
فحسب.
ثــم تـطــرق الــى مكافحة الفساد
وقال :اتفق مع لجنة حماية المال
ال ـع ــام ان هـيـئــة مـكــافـحــة الـفـســاد
قــان ــون ـه ــا م ـش ــوه وول ـ ــدت مـعــاقــة
ونـ ـح ــن ن ـع ـي ــش فـ ــي ح ـ ــال م ــزري ــة
بسبب تراجع ترتيب الكويت في
مؤشر مكافحة الفساد العالمي،
مـخــاطـبــا وزيـ ــر ال ـع ــدل ب ــأن العلة
ليست في القانون انما في طريقة
ال ـت ـعــاطــي ال ـح ـكــومــي م ــع الـهـيـئــة

الكندري :شركة سرقت أراضي الدولة واستولت على المال العام
طالب بوشهري بمتابعة ملف الشركة المحال إلى النيابة
قال نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري
إنه لم يتردد في إبالغ النيابة العامة  -عندما كان
وزيــرا للمواصالت  -بكل ما حدث من انتهاكات
للمال العام في مؤسسة الموانئ الكويتية من
قبل احدى الشركات.
جــاء ذلــك خــال مــداخـلــة الـكـنــدري فــي جلسة
أمس وأثناء مناقشة التقرير العاشر للجنة حماية
األمـ ــوال الـعــامــة بـشــأن ال ـت ـجــاوزات الـتــي لحقت
باألموال العامة وأمالك الدولة العائدة لمؤسسة
ال ـم ــوان ــئ م ــن ق ـبــل اح ـ ــدى ش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار
وشركاتها التابعة والزميلة ،موضحا أنه شكل
لجان تحقيق من جهات محايدة ،وقام بتغييرات
شاملة في مجلس اإلدارة والمدير العام في هيئة
الموانئ وجاء بإدارة جديدة لحماية المال العام.
وطالب الكندري وزيرة الدولة لشؤون الخدمات
جنان بوشهري بمتابعة تلك القضية التي تعنى
بسرقة أراض تخص الدولة ،مؤكدا أهمية السعي
السترجاع األموال العامة.
وقال الكندري «حينما توليت مسؤولية وزارة
المواصالت وعند تفقدي مؤسسة الموانئ فجعت
عندما وجدت سيطرة الشركة» ،مضيفا «ان تلك

الشركة كانت تسرح وتـمــرح بكل حرية جهارا
نهارا من دون خشية من قانون أو رادع من نظام،
وكــانــت تستظل بحماية كـبــار المسؤولين في
المؤسسة الذين مكنوها من استباحة المال العام
واستباحة أراضي الدولة».
وأشـ ــار ال ـك ـنــدري إل ــى أن «الـفـحــش بـلــغ مــداه
عندما حولت إيــرادات تخص مؤسسة الموانئ
بمبلغ  21مليون دي ـنــار إل ــى حـســاب الـشــركــة»،
مستغربا صدور خطاب من نائبة رئيس مجلس
إدارة الشركة إلى المؤسسة تطلب خالله ماليين
الدنانير لتحويلها إلــى حـســاب الشركة نظير
استشارات.
واعتبر الكندري أنــه ال توجد استشارات بل
سرقة واضـحــة ،الفتا إلــى سجن رئيس مجلس
اإلدارة ونائبة الرئيس في تلك القضية وأفــرج
عنهما الحقا بكفالة  4ماليين دينار.
وأوض ـ ــح أن «ال ـشــركــة اس ـتــولــت عـلــى حصة
الـمــؤسـســة فــي ص ـنــدوق الـمــوانــئ االسـتـثـمــاري
وال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف م ـن ــه تـ ــدريـ ــب ال ـعــام ـل ـيــن
بالمؤسسة فــي الـمــوانــئ العالمية» ،مبينا أنه
تم الدخول في هذا االستثمار بمبلغ  85مليونا

وبعد  5سنوات تم التخارج ولم يحدث أي شيء
من المتفق عليه .وأضاف معددا التجاوزات بقوله
إنه تم االستيالء على مليون متر مربع من ميناء
عبدالله ،مشيرا إلى أن من قام بتوقيع العقد هو
المسؤول التنفيذي في الموانئ وتم تحويله إلى
النيابة العامة.
ولفت إلى أنه تم توقيع عقد بخصوص 500
ألــف متر مربع فيما تم اغتصاب  500ألــف متر
مــربــع أخـ ــرى ،مضيفا «ان تـلــك األراض ـ ــي كانت
للمناولة والرصيف والميناء إلى األرض وقامت
الشركة بتأجيرها إلى الجيش األميركي وأجرت
سوقا مركزيا وغيرها إلى تجار التجزئة».
وأكــد أنــه تم االستيالء على  5000متر مربع
أخرى في أرض الـ  G1خلف مرور الشويخ على
أساس نقل الحافالت من الموقع إلى العراق ،وتم
تشييد مبان في هذه األرض وتم استخدامها محل
إنترنت ومحطة بنزين وسوق تجاري.
وأضاف الكندري «استدعيت الوكيل وسألته
عن العقد وأخبرني أنه ال يوجد عقد وأن العقد
ع ـنــد ال ــوك ـي ــل الـ ـس ــاب ــق» ،م ــؤك ــدا أن األرض تم
اغتصابها اغتصابا.

ً
الكندري متحدثا في الجلسة

قرارات الجلسة
ً
• أحال المجلس  26تقريرا للجان البرلمانية بما تضمنته من
توصيات إلى الحكومة وسط امتناع األخيرة عن التصويت.
• وافق المجلس من حيث المبدأ على تكليف لجنة حماية األموال
العامة ،بناء على طلب الحكومة ،التحقيق في المخالفات كافة
التي طرحها النائب شعيب المويزري في الجلسة والخاصة
بصندوق المشروعات الصغيرة.
• وافق المجلس على  16تعديال على قانون صندوق المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في المداولة االولى من خالل موافقة 29
عضوا ورفض عضوين وامتناع .3
ف ــي ظ ــل خ ــاف ــات مـجـلــس االدارة
والحكومة ليست جادة في مكافحة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،م ـط ــال ـب ــا ال ـ ــوزي ـ ــر فـهــد
العفاسي بالتصدي لهذا الملف.

مراقبة النواب
ً
وق ـ ـ ــال ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي م ـخــاط ـبــا
الـشـعــب الـكــويـتــي :راق ـبــوا نوابكم
فهناك معلومات سحب التقارير
وال ي ـص ـلــح ان ت ـب ـيــع دي ــرت ــك مــن
اجل معاملة ،فهناك مافيا ال تريد
الخير لـلـبــاد ،واك ــد وج ــود نــواب
ي ــري ــدون ت ـخــريــب اع ـم ــال الـلـجــان
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ،وهـ ـ ـن ـ ــاك ن ـ ـ ـ ــواب ال
يريدون الخير للمواطن ،كما انتقد
الالئحة الداخلية للمجلس ،وأقسم
ان الـ ـن ــواب يـجـلـســون ب ــال ــوزارات
النجاز المعامالت اكثر من اللجان
الـبــرلـمــانـيــة ،مـتـســائــا :هــل وصــل
ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة؟ وايـ ــن
الرؤية الجديدة؟
ً
وقال مخاطبا النواب والوزراء:
ال أعلم كيف تنامون في ظل هذا
ال ــوض ــع الـ ـم ــزري؟ هـيـبــة الـكــويــت
راح ـ ــت واص ـب ـح ــت ح ــري ــة الـكـلـمــة
غــائـبــة ون ـحــن قـلــوبـنــا لـيـســت مع
بعض.
وق ــال عـبــدالـلــه ال ــروم ــي :أنتقد
طريقة مناقشة ا لـتـقــار يــر المهمة
بهذه الصورة ومن خالل ساعتين
حـيــث ان ه ــذا االم ــر يـخــل بأهمية
ه ــذه الـتـقــاريــر وت ـحــدث عــن لجنة
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة اخـ ـتـ ـف ــاء
الـ ـ ـح ـ ــاوي ـ ــات حـ ـي ــث اك ـ ـ ــد ان ه ــذه
القضية خطيرة ومجلس الــوزراء
اتخذ قــرارا بتسوير الموانئ منذ
سـنــوات ولــم ينجز ولــو انــه سور
الـصـيــن الن ـج ــز ،م ــؤك ــدا ان الخلل
كبير في موانئ البالد ،واصبحت
ً
الموانئ طريقا للتكسب الفتا الى
ان ــه بـعــد ضـبــط اح ــدى الـحــاويــات
انتقلنا الحد المتهمين في شرق
ً
وجدنا مطعما توجد فيه الفلوس
على االرض ال مكان لها من كثرها،
م ــؤك ــدا ان ال ـت ـهــريــب رب ـمــا يشمل
حتى المدرعات.
وق ـ ــال ال ــروم ــي ان ال ـب ـلــد خــرب
ون ـ ـحـ ــن ن ـ ـه ـ ــرول الع ـ ـ ـ ـ ــادة اعـ ـم ــار
ال ـع ــراق واالول ـ ــى اع ـم ــار الـكــويــت،
ً
الفتا الــى اننا نشعر بااللم بسب
تعاطي الــوزراء مع قضية اختفاء
الحاويات ،الفتا الى ان المسؤولية
تتحملها لجنة الخدمات ووزارة
الــداخـلـيــة وال ـمــوانــئ فـهــم شــركــاء

بـ ـه ــذه ال ـق ـض ـي ــة ونـ ـح ــن ات ـج ـه ـنــا
ال ــى تحميل الـ ــوزراء المختصين
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ف ــي ق ـض ـيــة اخ ـت ـفــاء
الـحــاويــات ،الفـتــا الــى ان كــل جهة
تتهرب من المسؤولية والداخلية
المفترض ان تمنع الجريمة قبل
وقوعها.
وطالب الرومي الحكومة بتقديم
تقرير كل ستة أشهر حول سالمة
الموانئ ولن نترك الموضوع.
وت ـح ــدث عـبــدالـلــه ف ـهــاد قــائــا:
الحرية الخواني وليد الطبطبائي
ومحمد المطير وجمعان الحربش،
ثـ ــم اض ـ ــاف ان الـ ـتـ ـق ــاري ــر ت ـحــوي
حقيقة مــؤلـمــة النـهــا تـتـحــدث عن
ام ـ ـ ــوال ع ــام ــة وتـ ـع ــد ع ـل ــى ال ـب ــاد
وب ـن ـي ــة ت ـح ـت ـيــة م ـت ـهــال ـكــة وهـ ــذه
التقارير سقوط كبير لمؤسسات
الــدولــة لذلك يجب اال يكون محل
هذه التقارير االدراج النها تتعلق
بسمعة بلد واول تقرير هو خاص
ب ــوف ــاة فـ ــاح الـ ـص ــواغ ال ـ ــذي راح
ضحية خطأ طب ويجب اال تتكرر
هــذه ال ـح ــوادث ،فنحن نحترق ان
نفقد ال ـصــواغ هــذا الجبل بسبب
خطأ طبي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال :أح ـ ـم ـ ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الـسـيــاسـيــة لــوزيــر ال ـت ـجــارة لعدم
انـجــاز محطات الـصــرف الصحي
ومعالجة مخالفاته.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــل ف ـ ـهـ ــاد ل ـل ـح ــدي ــث عــن
تـ ــوص ـ ـيـ ــات مـ ـع ــالـ ـج ــة االزدح ـ ـ ـ ـ ــام
الـ ـم ــروري ح ـيــث طــالــب الـحـكــومــة
بــاصــدار تقرير لحل ازمــة المرور
كما انتقد مـشــروع سكك الحديد
والمترو وعلق قائال :فشلتونا امام
دول الـعــالــم بـهــذا الـمـشــروع الــذي
لن ينجز اال ببوقة كبرى او تنفيع
واكتشفت رقابة فاشلة جدا من قبل
الجهات الرسمية.
وق ــال مخاطبا الـ ــوزراء :الدنيا
دوارة ،وال يـ ـبـ ـق ــى إال اال قـ ـ ـ ـ ــرار
واالنجاز.
بـ ــدوره ق ــال الـنــائــب الحميدي
السبيعي ان الهدف من التحقيق
في وفاة فالح الصواغ هو تسليط
الضوء على االخطاء الطبية وال
يـ ـ ــزال م ـس ـل ـســل االه ـ ـمـ ــال ال ـط ـبــي
مـ ــوجـ ــودا وال ـت ـق ــري ــر مـ ـ ــدرج قـبــل
عــام على ج ــدول االع ـمــال ،وتابع
السبيعي :خطأ جسيم ادى الى
الــوفــاة ،وكــانــت النتيجة اسبوع
خصم ،وانــا ال اقــول خطأ جسيم
وانـمــا قتل ،فخطأ طبي ادى الى
قتل ،مستغربا العقوبة التي

الدمخي :العفو الشامل من حق المجلس وحددنا القضايا

«الشطي يريد إدخال خلية العبدلي ولهذا يريد رد القانون»
قال النائب د .عادل الدمخي إن تحديد مقترح
ال ـع ـفــو ال ـشــامــل ع ــن ب ـعــض ال ـج ــرائ ــم واألح ـك ــام
المتعلقة بقضية دخول المجلس تحديدا تعالج
أسباب رفض مجلس األمة االقتراح السابق في
دور االنعقاد الماضي بحجة عدم تحديد القضايا
وإمكانية استفادة مجرمين آخرين من القانون.
وقــال الدمخي فــي تصريح عقب الجلسة إن
الـقـضـيــة لـيـســت فـيـهــا إسـ ــاءة لـصــاحــب السمو
أو القضاء ،ولكن القضية تتحمل مسؤوليتها
وزارة الداخلية.
وأوضح أنه «يجب عدم الخلط بين العفو العام
والعفو الخاص ،فالعفو الخاص من اختصاصات
سمو األمـيــر وهــو يطلب وال يـفــرض أمــا العفو
الشامل فهو من حق مجلس األمــة وتحدد فيه
ج ــرائ ــم مـعـيـنــة ب ــزم ــن م ـح ــدد ،وي ـك ــون مــرجـعــه
فــي الـنـهــايــة لـصــاحــب الـسـمــو كبقية الـقــوانـيــن،

وال يـجــوز إقـحــام الـمـقــام الـســامــي فــي مثل هذه
القضايا» .وأض ــاف أنــه «سبق أن تقدم فــي دور
االنعقاد الماضي بقانون للعفو الشامل ويتضمن
المغردين وقضايا الرأي ولكن هناك من رفضوا
ال ـقــانــون بحجة أن الـقـضــايــا غـيــر م ـحــددة وقــد
يستفيد منها المجرمون اآلخرون».
وقــال إن «الـنــائــب خالد الشطي يريد إدخــال
قضية خلية العبدلي في الموضوع ،ويريد رد
الـقــانــون لـهــذا الـسـبــب ،والـمـجــال مـفـتــوح أمــامــه
فليقدم تشريعه ،وله حق كما لي حق».
وبين أن «قضية دخول المجلس هي من قضايا
الحراك السابقة ضد الفساد والمفسدين والراشي
والمرتشي ،وكانت سابقة للربيع العربي ،وتوج
حـ ــراك ال ـش ـبــاب بــإقــالــة رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وإسقاط الفاسدين وتحويلهم إلــى النيابة في
ذلك الوقت».

وقــال «أق ــول لخالد الشطي إن بعض مــن في
السجن ممن تدافع عنهم كانوا مشمولين بقانون
العفو الشامل الذي تقدمت به في السابق ،لكنك لم
تدافع عن ذلك القانون ،واآلن نحن نريد القضية
محددة».
من جانب آخر ،أشار الدمخي إلى أن الجمعيات
الـخـيــريــة تـتـعــرض لـهـجـمــة واس ـع ــة بـيـنـمــا هي
مفخرة للكويت ويكفي أنها أثناء الغزو كانت
سببا لتضافر حكومات وشعوب مع دولة الكويت
وادانتها للغزو.
واع ـت ـبــر الــدم ـخــي أن ه ــذه الـهـجـمــة متعمدة
لـضــرب الجمعيات الـخـيــريــة ،داع ـيــا إل ــى حملة
للفقراء داخــل الكويت حيث هناك حاجة كبيرة
للمساعدات فــي الصليبية والـجـهــراء وغيرها،
مطالبا الحكومة بالدفاع عن الجمعيات الخيرية
على أعلى المستويات.

الدمخي في حديث مع صفاء

ةديرجلا
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برلمانيات

تعديالت «المشروعات الصغيرة» بالمداولة األولى
المجلس غربل جدول أعماله ببت المواضيع المهملة فيه

الغانم على المنصة وحوله عبدالصمد والروضان
تــم توقيعها وال ـتــراخــي من
ق ـبــل وزارة ال ـص ـحــة وب ـقــاء
المتسببين على رأس عملهم.
وشــدد السبيعي على ضرورة
ان من يتسبب في خطأ طبي فادح
ويزهق على ضوئه االرواح يجب
اال يبقى في منصبه.
وقــال ان د .معصومة المبارك
ق ــدم ــت اسـتـقــالـتـهــا بـسـبــب خطأ
طبي وأحييها على هذا الموقف
ومــا يـحــدث االن فــي التعامل مع
االخـطــاء الطبية امــر غير مقبول
وقـ ـ ـ ــد يـ ـسـ ـب ــب ازمـ ـ ـ ـ ــة دس ـ ـتـ ــوريـ ــة
وس ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
والحكومة وقد يستجوب الوزير
او رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء بـسـبــب خطأ
طبي.
وعـ ــن ت ـهــريــب الـ ـح ــاوي ــات قــال
السبيعي ان تقرير لجنة التحقيق
اظـ ـه ــر الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـج ــاوزات
ورغ ــم ذلــك فــالـقـيــادات المتسببة
في الفشل واختفاء الحاويات ال
تزال موجودة ،ومنذ ان جاء وزير
الـمــالـيــة الـحــالــي نــايــف الحجرف
بدأوا ينعنشون.
وتــابــع :أق ــول ان وزي ــر المالية
سيكون على منصة االستجواب
قريبا اذا استمر هؤالء في نفوذهم
«ونعنعشتهم» ،مطالبا بإحالتهم

للتقاعد وضخ دماء جديدة تحمي
البلد واال سيكون له حساب معنا
وحسب علمي فان هؤالء يقولون:
«متفائلون بعهد الحجرف».
وب ـي ــن الـسـبـيـعــي أن مــؤسـســة
الموانئ تحت المراقبة ،ومديرها
لم يحرك ساكنا ،ولم ينفذ ما طلب
م ـن ــه ،وس ـن ـت ـفــرغ ل ـهــم بــالـمــرحـلــة
الـمـقـبـلــة ،فــأمــن الـبـلــد لـيــس لعبة
بأيديهم ،ودور االنعقاد الحالي
سيكون دور محاسبة وسيشهد
ردعــا وحسابا ،ســواء لـلــوزراء او
القياديين.
ال ــى ذل ــك ،ق ــال ال ـنــائــب يوسف
ال ـف ـضــالــة إن «هـ ـن ــاك  25ت ـقــريــرا
جميعها مـهـمــة ،فـلــو منحنا كل
تقرير دقيقة فلن يسعفنا الوقت،
وط ــريـ ـق ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا غـيــر
سليمة ،ويجب أن يكون تعاملنا
اكثر جدية وكذلك الحال بالنسبة
للحكومة».

تعامل مخجل
وب ـيــن ال ـف ـضــالــة ان «ال ـت ـقــاريــر
تتعلق بمواضيع تمس حياتنا
ال ـي ــوم ـي ــة مـ ـث ــل ،ال ـب ـي ـئ ــة ون ـف ــوق
االسماك وتطاير الحصى واألموال
ال ـع ــام ــة ،وال ـت ـعــاطــي مـعـهــا بـهــذا

ً
ً
الشويعر مترئسا جانبا من الجلسة
الشكل مخجل ،والقاسم المشترك
بين التقارير هــي كلمة د .احمد
العريفي ،فالكل يشكو مــن نــواب
ووزراء و م ـس ــؤو ل ـي ــن جـمـيـعـهــم
ي ـش ـكــون م ــن االدارة وال يـحـلــون
الموضوع ،ونحن نتعامل بنفس
األدوات ونفس الطريقة ،والتعامل
مـ ــع الـ ـتـ ـق ــاري ــر بـ ـه ــذا ال ـش ـك ــل لــن
يوصلنا الى اي فائدة».
وأكــد ض ــرورة تطوير الالئحة
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـن ـظ ــام االن ـت ـخــابــي
بشكل كــامــل« ،ألنـنــا نـمــارس ذات
األدوار ،فـعـمـلـنــا بـمـجـلــس األم ــة

ً
الفضالة متحدثا والنصف يتابع
كـمـخـفــر م ــن خ ــال الـ ـ ــ 25ت ـقــريــرا،
ون ـع ـل ــم أنـ ـن ــا لـ ــن ن ـص ــل إلـ ـ ــى أي
نتيجة».
وبالنسبة لتقرير البيئة ونفوق
األسـ ـ ـم ـ ــاك ،أش ـ ـ ــار ال ـف ـض ــال ــة إل ــى
وجود مواد كيميائية وعضوية،
وهذا كالم خطير صادر عن جهة
ح ـك ــوم ـي ــة ،وه ـ ــي ه ـي ـئــة ال ـب ـي ـئــة،
وال ـن ــاس ك ــل ي ــوم عـلــى مــوائــدهــا
أك ــات بـحــريــة ،مبينا أن القاسم
الـمـشـتــرك بـيــن تـقــريــر وف ــاة فــاح
الـصــواغ وتقرير تطاير الحصى
ه ــو ال ـخ ـص ــم ،ف ـ ـ ــاألول ت ــم خـصــم

العازمي :استجواب وزير الصحة
إذا لم يتحرك في ملف األخطاء الطبية
طال ـ ــب النائـ ــب حم ـ ــدان العازمي وزي ـ ــر الصح ـ ـ ــة
د .باسل الصباح بالحفاظ على أرواح الناس وإيقاف
مسلسل األخطاء الطبية على خلفية وفــاة النائب
السابق فالح الصواغ ،متوقعا استجواب الوزير إذا
لم يتحرك بجدية في هذا الملف.
وقال العازمي في تصريح للصحافيين بمجلس

األمــة إن من ضمن التقارير التي تحدث عنها في
جلسة ا لـيــوم التكميلية تقرير التحقيق فــي و فــاة
الـصــواغ ،مضيفا أن الكل يشهد بمواقف الصواغ
الــوطـنـيــة ،و»م ــوض ــوع وفــاتــه لــن يـمــر م ــرور الـكــرام
خصوصا في ظل وجــود اعترافات بوقوع أخطاء
طبية أثناء وبعد العملية».

أس ـ ـبـ ــوع عـ ـل ــى ال ـم ـت ـس ـب ـب ـيــن فــي
الوفاة ،والثاني خمسة أيام.

شركة كي جي إل
وقال نائب رئيس مجلس األمة
عيسى الـكـنــدري« :أت ـقــدم بالشكر
ل ـل ـج ـنــة ح ـم ــاي ــة األم ـ ـ ـ ــوال ال ـعــامــة
التي أعدت تقريرها عن تجاوزات
شركة كي جي إل ،وعندما توليت
مـ ـس ــؤو لـ ـي ــة وزارة ا لـ ـم ــوا ص ــات
ف ــزع ــت ع ـن ــدم ــا ف ــوج ـئ ــت بـهـيـمـنــة
شــركــة كــي جــي ال ،فـكــانــت تسرح

بـكــل أريـحـيــة دون ان تـخـشــى من
القانون ،وتستظل بحماية من كبار
المسؤولين في مؤسسة الموانئ
التي مكنتهم من استباحة المال
العام واراضي الدولة».
واض ـ ــاف ال ـك ـن ــدري« :ه ـن ــاك 21
مـلـيــون ديـنــار تـحــول مــن إي ــرادات
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـ ــى ش ــرك ــة كـ ــي جــي
إل ،وكـتــاب يصدر مــن مــارك شرل
ال ــروس ـي ــة بـتـحــويــل أم ـ ــوال نظير
استشارات ،وال توجد استشارات
بل سرقة تحدث بعيدا عن ديوان
المحاسبة والمراقبين الماليين،

الدوسري إلنشاء مركز شباب
في «جابر العلي»
قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا برغبة بإنشاء مركز شباب
متكامل في منطقة جابر العلي لممارسة الرياضة.
وج ــاء فــي االق ـت ــراح بــرغـبــة :نـظــرا لـمــا تــؤديــه مــراكــز الـشـبــاب من
دور بارز في تشجيع الشباب على الرياضة ،والنأي بهم عن اآلفات
االجتماعية الضارة ،وملء فراغهم بما يفيد المجتمع .وطلب اإلسراع
في إنشاء مركز شباب في منطقة «جابر العلي» ،تتوافر به اإلمكانات
كافة الالزمة لممارسة الرياضة ،على أن يزود بمركز ثقافي متكامل،
يضم أنشطة ثقافية ،من مكتبة عامة ،ومركز ألنشطة الكمبيوتر.

وه ــذه القضية هــي الـتــي تسببت
ف ــي سـحـبـهــم وأفـ ـ ــرج ع ـن ـهــم ومــن
بينهم المتهمة الروسية بكفالة 9
ماليين دينار».
وش ــدد عـلــى ان ــه ت ــم االسـتـيــاء
على  21مليون متر مربع في ميناء
عبدالله ،بسبب تضارب المصالح،
وأج ـ ــرت االراضـ ـ ـ ــي ع ـلــى الـجـيــش
األميركي وعلى السيارات وسوق
مركزي ،وتجار التجزئة واإليرادات
ال ـخــاصــة بــالـتــأجـيــر كـلـهــا تــذهــب
ل ـل ـشــركــة ،واس ـت ــول ــت ع ـلــى 5000
مـتــر مــن وزارة ال ـمــواصــات على
أســاس نقل الحافالت من الموقع
الــى الـعــراق ،حيث تم تشييد هذه
االراض تجاريا ،وتضمنت العديد
من المجاالت.

اغتصاب األرض
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري عـ ـ ــدم وجـ ــود
عقد لديهم وتــم اغتصاب االرض
بـطــريـقــة غـيــر قــانــونـيــة ،وب ــدوري
ش ـك ـلــت لـ ـج ــان ت ـح ـق ـيــق م ـحــايــدة
واحلت الى النيابة وقمت بتغيير
شــامــل لـمـجـلــس االدارة الـخــاص
بالموانئ وذلك صونا للمال العام
وح ـفــاظــا عـلــى قــدسـيـتــه وأطــالــب
الــوزيــرة بوشهري بمتابعة
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«األموال العامة» تحقق فيما أثاره المويزري عن «المشروعات الصغيرة»

ً
دميثير متحدثا

ابتسامة حكومية نيابية
ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا وال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ع ـل ــى
اع ــادة االراضـ ــي المغتصبة
واالموال.
وقال النائب شعيب المويزري
ان عيسى الـكـنــدري كــان مجتهدا
وم ـخ ـل ـص ــا فـ ــي ع ـم ـل ــه ونـ ـح ــن لــم
نـبـحــث ع ــن مـصـلـحــة خ ــاص ــة في
التحقيق بل بحثنا عن مصلحة
عامة.
وقال الكندري :مواقفك الوطنية
م ـعــروفــة وم ـش ـهــود ل ـهــا ولـيـســت
غــري ـبــة عـلـيــك ي ــاب ــوث ــام ــر ،ونـحــن
قمنا بدورنا الوطني ونهدف الى
المصلحة العامة.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ـب ــاب ـط ـي ــن :أش ـيــد
بالدور غير العادي الذي قامت به
لجنة حماية االم ــوال الـعــامــة في
دور االنعقاد السابق وأحالت 17
تـقــريــرا ،الـبـعــض يــريــد تـقــريــر كي
جي ال ال يمشي خاصة ان هناك
من خرج بكفالة  9ماليين دينار،
واعتقد ان الكفالة بحد ذاتها تؤكد
وجود شبهة تستحق المساءلة.
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ــاض
ال ـع ــدس ــان ــي مـ ـش ــددا ع ـلــى وج ــود
خلل وتجاوزات تسببت في افالس
صندوق الموانئ وكــل ما دخلوا
في استثمار وضعوا االع ــذار في
الـ ـظ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة وي ـج ــب ان
يحصل كل شخص متجاوز على
عقابه وصـنــدوق الموانئ اصبح
مرتعا للتعدي على ا لـمــال العام
وانتهى الى التفليس بعد االخفاق
في استثماراته وشركات متفرقة
سرقت اموال الدولة في تعد صارخ
على المال العام.
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرض ال ـ ـنـ ــائـ ــب ح ـ ـمـ ــدان
العازمي في نقطة نظام على سلق
التقارير فوفاة الصواغ يجب اال
تمر م ــرور ال ـكــرام خــاصــة فــي ظل
اقرار وزير الصحة السابق وال ان
االنتربول يستدعي الطبيب.
وف ــي نـقـطــة ن ـظــام عـلــى ال ـمــادة
 17من الالئحة قال النائب خليل
عـبــدالـلــه ان  26ت ـقــريــرا مـنـظــورا
وزعت علينا يوم السبت الماضي
ول ــم نـنــاقـشـهــا ف ــي م ــدة ساعتين
فهذا يعني اننا في مجلس االمة
جميع التقارير وحتى لو وزعت
قبل سنة ال نعلم مــاذا سيناقش
في جدول االعمال.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :مـ ــا يـ ـح ــدث تـمـيـيــع
واسفاف بعمل المجلس ،وما هكذا
تــورد االبــل ،والحكومة ستصوت
على التقارير وال تعلم على ماذا
سـ ـتـ ـص ــوت ،وانـ ـسـ ـح ــب ع ـبــدال ـلــه
مـعـتــرضــا عـلــى ع ــدم تـمـكـيـنــه من
الحديث.
وحضر الرئيس الغانم منوها
ب ـ ــان ق ـ ـ ــرار ال ـس ــاع ـت ـي ــن هـ ــو قـ ــرار
ال ـم ـج ـل ــس فـ ــا اح ـ ــد يـ ـق ــول سـلــق
التقارير
وحـ ــرص ال ـنــائــب ع ـبــدالــوهــاب
ال ـبــاب ـط ـيــن ف ــي نـقـطــة ن ـظ ــام على
االشــادة بعيسى الكندري عندما
كان وزيرا للمواصالت في التعامل
مع كي جي ال.
وط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب عـ ـ ــدنـ ـ ــان
عـبــدالـصـمــد ال ـح ـكــومــة بــاالل ـتــزام
ب ــال ـم ــادة  117م ــن ال ــدس ـت ــور وان
تنفذ التوصيات وتزويد المجلس
باسباب رفضها وبالنسبة للنواب
المعترضين فان مواضيع التقارير
«باينة» مر عليها شهور وانتهت
مواضيع بعضها واضــم صوتي
لعبدالله في ترتيب الجدول.
واشار الغانم الى رفع الجلسة
رب ــع ســاعــة لـلـصــاة ثــم بـعــد ذلــك
م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات ص ـ ـنـ ــدوق
المشروعات الصغيرة.

واكد النائب حمدان العازمي ان
المجلس يتحمل مسؤولية سلق
التقارير النها مواضيع هامة.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم :مـشـكـلـتـنــا انـهــا
اذا لــم تطرح فستظل على جــدول
االع ـ ـم ـ ــال ،واك ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ريـ ــاض
الـ ـع ــدس ــان ــي اهـ ـمـ ـي ــة ان ت ـع ــرض
ال ـل ـج ــان ت ـقــاريــرهــا مـثـلـمــا فعلت
لجنة الميزانيات في موضوع بند
الضيافة بوزارة الداخلية.
وقال النائب مبارك الحجرف ان
تـعــديــات الـمـشــروعــات الصغيرة
بحاجة الى وقت لمناقشتها ورفع
الغانم الجلسة ربع ساعة للصالة.
واستأنف الغانم الجلسة بعد
أداء صالة الظهر ،ووافق المجلس
ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد ال ـج ـل ـســة إلـ ــى حـيــن
االنـتـهــاء مــن قــانــون الـمـشــروعــات
الصغيرة.
وقــالــت النائبة صـفــاء الهاشم:
«تحية لبلدي الكويت ،بلد المحبة
واإلنسانية ،التي تستضيف اليوم
حتى األعداء في مؤتمر المانحين».
وتحدثت عن االزدحام المروري،
مرجعة السبب فيه إلى الوافدين،
ومشيرة إلى أن «الديرة لو صكت
على المليون مواطن ،لوصل أحدنا
إلى الفحيحيل في ربع ساعة».
وأكــدت أن عــدد الوافدين ثالثة
أض ـع ــاف ال ـمــواط ـن ـيــن ،وس ـي ــارات
الوافدين تصل إلى ضعف سيارات
الكويتيين ،وعــدد رخــص القيادة
للكويتيين  500ألف رخصة ،بينما
ً
رخــص الــوافــديــن تفوق  657ألفا،
وعدد السيارات نحو  2.128مليون
سيارة ،مما يؤكد الخلل الكبير في
التركيبة السكانية.
وبـيـنـمــا شـ ــددت ع ـلــى ض ــرورة
زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ع ـ ـلـ ــى رخـ ـص ــة
الوافدين الخاصة بالقيادة« ،وأنا
ع ـل ــى ح ــق ع ـن ــدم ــا اق ـت ــرح ــت ذل ــك
االق ـتــراح» ،أكــدت أن قضية البيئة
خـ ـطـ ـي ــرة جـ ـ ـ ــدا ،بـ ـع ــد ان أظـ ـه ــرت
الـتـحــالـيــل ان نـسـبــة الــزرن ـيــخ في
السمك وصلت إلى معدالت كبيرة،
وخاصة في اسماك البياح والجم
والميد.
من جانبه ،قــال النائب حمدان
ال ـع ــازم ــي ان ف ــاح الـ ـص ــواغ احــد
الــرجــال المشهود لهم بالوطنية،
وتعرض لخطأ طبي اودى بحياته
بشهادة وزير الصحة.
وأضـ ـ ــاف الـ ـع ــازم ــي« :ال نخلي
مسؤولية وزير الصحة السابق عن
الخطأ الطبي ،ولن نقبل بالخصم
مــن الــراتــب مــدة اسبوعين» ،الفتا
الى أن هذه القضية مضى عليها
فترة ولم يحرك فيها ساكن ،وإذا لم
يتم القبض على الطبيب المتسبب
فيها فهذه مشكلة كبيرة».
وزاد« :أطالب بتشديد العقوبة
على المعلمة المتسببة في وفاة
الطالب عيسى البلوشي ،وخاصة

ً
وزير الصحة متوسطا بوشهري والعازمي

هايف :إلغاء «هيئة القرآن» كلفته المساءلة

ً
استغرب إحالة الحكومة إلى المجلس قانونا بذلك
أعرب النائب محمد هايف عن استغرابه
مــن إحــالــة الـحـكــومــة إل ــى المجلس قانونا
بإلغاء هيئة طباعة القرآن الكريم ،معتبرا أن
إلغاء الهيئة أمر خطير ومرفوض وقد تصل
تكلفته إلى المساءلة السياسية.
وطالب هايف في تصريح للصحافيين
عقب الجلسة بسحب هذا التعديل وإلغائه
بـعــدمــا سمعنا وج ــود م ـحــاوالت
الخراجها من السجن».
وأضـ ــاف :الـحـكــومــة متضامنة
ف ـق ــط ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ــوي ــت أم ــا
بالنسبة إ لــى قضايا المواطنين
فكل واحد يعمل على كيفه.
وقــال خليل عبدالله ان قضايا
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة وخ ــاص ــة
قضايا تفشي الـمـخــدرات وهيئة
مكافحة الفساد وغيرها الكويت
تـفـتـخــر ب ـهــذه الـمـعـيـشــة ل ـكــن هل
تعلمون بالفوضى التي خلفتها
هــذه الـهـيـئــة؟ لـيــس كــذلــك فحسب
بل الخلل كبير في هيئة االستثمار
وبيع الشركات الحكومية.
ام ـ ــا س ـ ـعـ ــدون حـ ـم ــاد فـ ـق ــال ان
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة اخـ ـتـ ـف ــاء
الحاويات اكد عدم وجود بوابات
لحماية الـمــوانــئ مـمــا تسبب في
حــدوث خلل امني كبير على هذا
الصعيد وانتقد استمرار تحصيل
«ك ــي جــي ال» لــاربــاح بـمــا قيمته
 120مليون دينار رغم انتهاء العقد
الـمـبــرم بينها والـحـكــومــة ،وعــرج
على التحقيق في استقالة رئيسة
الكويتية رشا الرومي مشيرا الى
ان الــرومــي مشهود لها بالكفاء ة
وهي من حدثت االسطول الجوي
وكــان يجب ان تعود لعملها على
رأس الكويتية بعدما تبين وجود
خلل في قرار اقالتها.
ب ـ ـ ــدوره ان ـت ـق ــد م ـح ـمــد ال ـهــديــة
تـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاون وزارة ا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة م ــع
ال ـم ـت ـس ـب ـب ـي ــن ب ــالـ ـخـ ـط ــأ ال ـط ـب ــي
ال ــذي اودى بحياة فــاح الـصــواغ
مـشـيــرا ال ــى ان ه ــذا االم ــر لــن يمر
مرور الكرام كما انتقد اإلجــراء ات
الحكومية التي لم تعالج القضية
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة واالزدحـ ـ ـ ـ ـ ــام ك ـم ــا اك ــد
ان ق ـيــام ال ـم ـشــاريــع بـشـكــل واح ــد
وتــأخـيــر انـجــازهــا فــاقــم االزدح ــام
المروري.
وق ـ ــال مـ ـق ــرر ل ـج ـن ــة الـتـحـقـيــق
بــال ـحــاويــات مــاجــد الـمـطـيــري ان
اللجنة بــاشــرت عملها مــن خالل
البحث بالقرارات االمنية بالموانئ

وتـغـيـيــر اإلدارة ال ـحــالـ ّـيــة لـلـهـيـئــة ،محمال
الحكومة المسؤولية كاملة في إلغاء الهيئة.
وأوضــح أن قانون إنشاء الهيئة كان قد
أقر في المجالس الماضية لكن تعثر إنشاء
هذه الهيئة التي تهتم بطباعة القرآن والسنة
وعـلــومـهـمــا وتــرجـمـتـهـمــا لـجـمـيــع الـلـغــات
بسبب عدم وجود ميزانية.

تعديالت
«المشروعات
الصغيرة»
إلصالح الخلل
وأتت من رحم
أصحاب الشأن

الروضان

وطــالــب هــايــف بــإصــاح الـخـلــل وتوفير
الميزانية بدال من إلغاء الهيئة ،مشيرا إلى
أن هــذه الهيئة تعتبر مـنــارة مــن المنارات
التي يجب أن يفتخر بها أهل الكويت ألنها
مشروع إسالمي وثقافي يبرز وجه الكويت
المشرق في العالم اإلسالمي ويجب االهتمام
بها وتطويرها.

وتـقــاريــر دي ــوان المحاسبة حول
التعدي على الموانئ والنواحي
االمنية واوضح ان اللجنة انتهت
ال ـ ــى ت ــوص ـي ــات اه ـم ـه ــا ان ت ـقــوم
الحكومة باحكام السيطرة على
م ـي ـن ــاء ال ـش ــوي ــخ وسـ ــد ال ـث ـغ ــرات
األمنية في كل ميناء مع التأكيد
عـ ـل ــى ال ـم ـح ــاس ـب ــة ال ـ ـج ـ ــادة لـكــل
متهاون واالس ــراع بانشاء بوابة
ل ـخ ــروج ال ـح ــاوي ــات ب ـعــد ان يتم
تـفـتـيـشـهــا وان ت ـل ـتــزم الـحـكــومــة
بـ ـتـ ـق ــاري ــر ل ـم ـج ـل ــس االمـ ـ ـ ــة ح ــول
تـ ـس ــوي ــر الـ ـمـ ـيـ ـن ــاء ووضـ ـ ـ ــع م ـقــر
للمباحث الجنائية كــي يـمــارس
االمن عمله ووضع كاميرات امنية
في اروقة الموانئ.

دعاية بوشهري

الحكومة لن
تسحب تقرير
األموال العامة
بشأن شركة
كي جي إل

بوشهري

وبعد انتهاء المجلس من البند
الخاص بتقارير اللجان البرلمانية
الـ ــ 26قــالــت وزي ــر االس ـكــان وزيــرة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ج ـ ـن ـ ــان بـ ــوش ـ ـهـ ــري:
بالنسبة لتقرير اال مـ ــوال العامة
ح ــول شــركــة كــي جــي ال اؤك ــد ان
الحكومة لن تسحب هذا التقرير
وان الحكومة تحافظ على المال
العام ودعويان قضائيتان رفعتا
م ــن مــؤس ـســة ال ـم ــوان ــئ وال ـف ـتــوى
وال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع ت ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــان ه ــات ـي ــن
القضيتين وأشيد بجهود الوزير
االسبق عيسى الكندري تجاه هذه
القضية والحفاظ على المال العام.
وبـعــد حــديــث بــوشـهــري انتقد
خ ـ ـلـ ــف دم ـ ـي ـ ـث ـ ـيـ ــر ل ـ ـب ـ ــاس جـ ـن ــان
ب ــوش ـه ــري ح ـيــث اك ــد ان ـه ــا تـقــوم
بالدعاية لشركة ونحن في مجلس
شعب فقالت صفاء الهاشم هذه
ماركة شعرفك ،فقال دميثير :انا
اعرف الماركات اكثر منك.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
ل ـل ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى الـ ـتـ ـق ــاري ــر فــي
ال ــوق ــت الـ ــذي اشـ ــار وزيـ ــر الــدولــة
ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ان ــس
الصالح الــى اهمية التقارير وان
هناك توصيات تــوافــق الحكومة

عليها واخرى تتحفظ عليها كذلك
الحكومة ستمتنع عن التصويت
ً
فصوت المجلس موافقا باالجماع
على هذه التقارير.
وبـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا ان ـ ـت ـ ـقـ ــل ال ـم ـج ـل ــس
ل ـ ـم ـ ـن ـ ــاق ـ ـش ـ ــة تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــل ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون
المشروعات الصغيرة ،فقال عدنان
عبدالصمد :ا طـلــب تأجيل النظر
ومناقشة هــذا القانون خاصة ان
الـحـكــومــة تــرغــب فــي ذل ــك ،بينما
قــال الــوزيــر الصالح ان الحكومة
متمسكة بهذا المشروع من اجل
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـشـ ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
حيث أنجزت التعديالت الخاصة
ب ـم ـش ــاري ــع ش ـبــاب ـنــا الـكــويـتـيـيــن
المتوسطة والصغيرة.
وأش ـ ـ ــار م ـق ــرر ل ـج ـنــة تـحـسـيــن
بـيـئــة االعـ ـم ــال ي ــوس ــف الـفـضــالــة
ال ــى ان ــه تـمــت دراسـ ــة الـتـعــديــات
مــع الحكومة مــؤكــدا وجــود قيود
في الصندوق ال تمكنه من العمل
بالشكل السليم وتمويل المبادرين
بــالـشـكــل الـمـطـلــوب ،وع ـلــى ضــوء
ذلــك تم االنتهاء الــى صياغة تلك
ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي ت ـن ـط ـلــق م ــن 5
ركائز منها زيادة ادوات التمويل
الموجودة ،فأصبح هناك تمويل
ومساهمة ومشاركة واصفا كذلك
التمويل بالمواصفات االسالمية
للراغبين بهذا الشيء.
ولـ ـف ــت الـ ـفـ ـض ــال ــة الـ ـ ــى انـ ـ ــه تــم
تحفيز م ـشــروع الــرقــابــة فرئيس
مجلس ادارة الصندوق بــات هو
وزيــر التجارة وباتت هناك ادارة
للمخاطر منفصلة.
بدوره ،قال وزير التجارة خالد
الـ ــروضـ ــان« :هـ ـن ــاك س ـبــب خــاص
بطول الدورة المستندية ،والتقينا
ا لـعــد يــد مــن المجاميع الشبابية
قـ ـب ــل تـ ـق ــدي ــم تـ ـل ــك الـ ـتـ ـع ــدي ــات،
والبداية من تعريف المشروعات
الصغيرة ،ويوجد التعريف بين
كافة الجهات الحكومية وتغيير
مفهوم الصندوق من تحويلي الى
رعــايــة المشاريع الصغيرة ،ولن
نرفض احدا».

المويزري يسأل عن شغل مناصب تربوية
وجه النائب شعيب المويزري سؤاال إلى وزير
التربية وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حــامــد العازمي
عن التعديالت التي قــام بها وكيل وزارة التربية
على بطاقة الوصف الوظيفي ،بتخفيض سنوات
الخبرة لشغل مناصب تربوية ومدى توافقها مع
المصلحة العامة.
وقــال الـمــويــزري ،فــي ســؤالــه« ،قــام وكيل وزارة
التربية بتعديالت على بطاقة الوصف الوظيفي
بخط يده ،ومهرها بتوقيعه ،وهذه التعديالت جاء
فيها تخفيض مدة سنوات الخبرة من  18إلى 14
سنة لشغل منصب المدير العام لمنطقة تعليمية

للحاصلين على مؤهل تربوي ،ومن  19إلى  15سنة
لغير الحاصلين على مؤهل تربوي ،ومن  20إلى
 16سنة لحملة الدبلوم التخصصي والثانوية».
وتساء ل« :هل التعديالت التي قام بها الوكيل
تتوافق مع المصلحة العامة؟ وما الكيفية واآللية
في االختيار؟ وهل هناك من المديرين الحاليين
الذين لم تكن تنطبق عليهم الشروط قبل التعديالت
التي قام بها وكيل الــوزارة ،وانطبقت عليهم بعد
التعديل؟ يرجى تزويدي بكشف يتضمن األسماء
والسير الذاتية لجميع المتقدمين بمن فيهم من
تم تعيينهم ونسخة من قرار التعيين».

حدث في الجلسة
ً
الشويعر ...رئيسا

رفـ ـ ــع رئـ ـي ــس ال ـج ـل ـس ــة الـ ـن ــائ ــب س ـعــود
الشويعر الجلسة فــي بدايتها مــدة نصف
ســاعــة بسبب عــدم اكـتـمــال الـنـصــاب ،اذ لم
يحضر سوى  9نواب وخمسة وزراء.

األفكار راحت
ع ـنــدمــا داع ـ ــب رئ ـي ــس ال ـج ـل ـســة ال ـنــائــب
عيسى الكندري النائب محمد الدالل حين
ط ـل ــب ال ـت ـم ــدي ــد خ ـم ــس دق ــائ ــق وفـ ــق ق ــرار
المجلس ،قــال «عــد دقـيـقــة» فضحك الــدالل
وقال :االفكار راحت اخ الرئيس.

لجنة حماية األموال
حيا النائب عمر الطبطبائي لجنة حماية
االموال في دور االنعقاد السابق برئاسة النائب
شعيب المويزري« ،والتي كانت تجتمع ،حتى
ً
مساء ،بعكس حالها االن».
الساعة العاشرة

هذه شلون تسجل بالمضبطة
ع ـنــد ح ــدي ــث خ ـل ـيــل ع ـبــدال ـلــه ع ــن الـخـلــل
الحكومي وع ــدم ق ــدرة الـقـيــادات الحكومية
على تطوير البلد قــام بحركة ،فقال الغانم:
هذه شلون أسجلها بالمضبطة؟ فرد عبدالله
بالقول :حط بين قوسين حركة استهجان.

شرقاوية آكل جم
ع ـن ــد ح ــدي ــث صـ ـف ــاء ال ـه ــاش ــم ع ــن ن ـفــوق
االسماك وتلوث جون الكويت أكدت ان السمك
اصبح مليئا بالزرنيخ السام خاصة سمك
الجم ،وأنــا شرقاوية ،فكيف اكــل هــذا النوع
من السمك؟ كيف االن ناكله وهو مسموم؟

شرايج تتحجين عني؟
عـنــد حــديــث ح ـمــدان ال ـعــازمــي عــن الـتـقــاريــر
الخاصة باللجان كانت الهاشم ترشده لعدد من
القضايا وتذكره ببعضها وتقول له ارقاما مما
سبب ربكته ،فقال لها شرايج تتحجين عني؟

شعيب المويزري

و ك ــان اول المتحدثين النائب
صالح عاشور ،الذي اكد معارضته
للتعديالت التي «توصلنا لهيمنة
الوزير على صندوق المشروعات
الصغيرة والمتوسطة».
وق ـ ــال ان ال ـ ـشـ ــيء ال ـخ ـط ـي ــر ان
يكون الوزير هو الالعب االساسي
بالصندوق ،الن التعيين سيكون
ع ــن ط ــري ـق ــه ،واله ـ ـ ــداف سـيــاسـيــة
ولـيـســت فـنـيــة ،وك ــل الـصــاحـيــات
ستنسحب وستوضع للمدير العام
الــذي يعين عــن طريقه ،وبالتالي
سيكون الوزير الكل بالكل بموجب
هذه التعديالت.
واشار النائب اسامة الشاهين
ال ــى ان م ـســاه ـمــات ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة ال تتجاوز  %4واليــزال
يـ ـحـ ـب ــو ويـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظـ ــورة بـ ـعـ ـي ــدا ع ـ ــن ن ـظ ــري ــة
المؤامرة تستهدف اســراع تنظيم
الوضع.
وأشار الشاهين الى ان صندوق
المشروعات الصغيرة عندما قدمه
النائب السابق خالد السلطان في
المجلس المبطل األول كان يوافق
احكام الشريعة االسالمية ،وقدم
بالمجلس السابق بما ال يخالفها
 %100واالن نسعى الــى ان تكون
متوافقة معها بنسبة  %50وما
ً
نـقــدمــه االن يـسـتـهــدف م ــزي ــدا من
الحوكمة ،وان يكون لدينا صندوق
وطني تعم فائدته على الجميع.
وأكد النائب عمر الطبطبائي ان
الصندوق احد بوادر األمل للشباب
الكويتيين ،ورئاسة وزير التجارة
للصندوق تتيح للنواب محاسبته
ً
سياسيا.
بـ ـ ــدوره ش ـ ــدد الـ ـن ــائ ــب شـعـيــب
ال ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري ان ـ ـ ــه ايـ ـنـ ـم ــا وج ـ ــدت
الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات وجـ ـ ـ ــد ال ـ ـل ـ ـصـ ــوص،
والوزير الروضان افتر على النواب
ول ــم ي ـتــرك اح ــدا اال أقـنـعــه بــإقــرار
التعديالت واق ــول انــه بــذلــك يريد
ان يفيد ربــع الديوانية والعائلة،
وال يــوجــد ع ــدال ــة ف ــي ال ـص ـنــدوق،
وقــانــون جئنا بــه امــس ويــريــدون
تمريره اليوم.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري« :نـ ـق ــول
ل ـلــروضــان نـحــن نــريــد المصلحة
العامة ونحتاج لدراسة القانون،
ونــريــد مـنــك مــا يحقق المصلحة
العامة».
وتــابــع ان السبب الحقيقي في
ت ـم ــري ــر الـ ـق ــان ــون ه ــو الـمـصـلـحــة
ال ـخــاصــة ،وم ــن الـمـعـيــب ان نمرر
قــوانـيــن بـهــا سـلــب الم ــوال الــدولــة
بطريقة مباشرة او غير مباشرة،
واط ـ ــال ـ ــب الـ ـ ـن ـ ــواب ب ــالـ ـت ــروي فــي
دراسته لمصلحة كل مستحق ،وال
ن ــدري مــن سيعين فهو سيصبح
رئ ـي ــس مـجـلــس ادارة ال ـص ـنــدوق
ون ـح ــن م ــع دعـ ــم ال ـش ـب ــاب ل ـكــن ال
م ـج ــام ـل ــة فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـف ـيــع
والمصلحة الخاصة ألي فرد.
وط ـل ــب ال ــوزي ــر انـ ــس ال ـصــالــح
شطب الكالم الــذي به اســاءة ،وأن
يعرف الـمــويــزري مكانته ،فلماذا
يستغرب من لف الوزير؟ فهذا هو
االص ــل وم ــن فـيـنــا مــن لــم يسوها
ويحاول اقناع النواب برأيه؟
وطــالــب الـصــالــح لجنة حماية
االم ــوال العامة بالتحقيق في كل
ما ورد من اتهامات بحق صندوق
المشروعات الصغيرة.
وق ــال ال ــوزي ــر ال ــروض ــان :نحن
نتسابق على حماية المال العام،
والـ ـم ــرك ــزي ــة م ـ ــوج ـ ــودة ورئـ ـي ــس
الصندوق كان ال يحضر اجتماعا
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس وكـ ـ ـ ـ ــان ال يـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
اس ـئ ـل ـت ـكــم ،وج ـع ـل ـن ــاه م ـث ــل كــافــة
هيئات الــدولــة وليشكل المجلس

اي ل ـج ـن ــة ت ـح ـق ـيــق الث ـ ـبـ ــات ع ــدم
صحة محاباة الصندوق ألي جهة
وال نــريــد الــدخــول بــانــدفــاع وهــذه
التعديالت ليست سلقا ومجدولة
منذ بداية دور االنعقاد ،وانا ذهبت
لـلـنــواب فــي مـنــازلـهــم ولـيــس هنا
فقط القرار التعديالت.
وقال المويزري :اؤكد حقك في
طلب النائب لكن استعجب االصرار
وع ــدم اح ـتــرام وجـهــة الـنـظــر التي
طالبته بالتريث وعدم االستعجال،
وان ال أعني باللصوص موظفين.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب عــدنــان
عبدالصمد :القضية ال افــراط وال
تفريط ،فال يجوز منح الصالحيات
لوزير التجارة بهذا الشكل ،وكنا
نحذر في السابق من أن الجهات
ال ـتــي لــدي ـهــا صــاح ـيــات الـخــدمــة
الـمــدنـيــة تستغل اس ــوأ اسـتـغــال
ونطالب بإلغائها ،فهل يعقل ان
نمنحها للصندوق اآلن؟
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــان ان
م ـشــروع الـصـنــدوق حـيــوي ويهم
الجميع ،وليس لدى الحكومة مانع
في تحديد سقف المشاريع.
وق ـ ـ ــال ع ـب ــدال ـص ـم ــد :أص ـح ــاب
الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة أن ـف ـس ـهــم
سيعانون من تلك التعديالت.
الى ذلك ،قال النائب عبدالوهاب
البابطين :أينما وجدت المليارات
وجد اللصوص ،وتعبير المويزري
واضح انه يقصد الموضوع بشكل
عــام ال الموظفين ،واقــول لكن في
الصندوق محشومين ،وعمل لجنة
تحسين بيئة األعمال مقدر ،ونحن
امام لجنة تعمل ،وليس من الوضع
الـمـنــاســب إل ـقــاء االت ـهــامــات بهذه
الطريقة ولكل مقام مقال.
وتمنى النائب سـعــدون حماد
االك ـت ـف ــاء ب ــاق ــرار ال ـت ـع ــدي ــات في
ال ـم ــداول ــة األول ـ ــى بـجـلـســة ال ـيــوم،
ً
معتبرا ان التعديالت تمت خلف
االبواب المغلقة ولم تأخذ رأي أهل
االختصاص.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ــروم ـ ــي :أشـ ـك ــر لـجـنــة
ت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن االعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال وش ـ ـ ـبـ ـ ــاب
ال ـص ـنــدوق ،وك ـنــت اتـمـنــى وجــود
وق ــت اطـ ــول ل ــدراس ــة ال ـمــوضــوع،
وع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ح ـ ـمـ ــد ال ـ ـج ـ ــوع ـ ــان غ ـيــر
محدود ،فكلنا ثقة بالمدير الحالي
للصندوق.
وأكد الرومي وجود تناقض في
ال ـمــادة الـثــالـثــة مــن الـقــانــون فيما
يخص شرط التفرغ للمبادر ،كما
ان هناك تناقضا أيضا في المادة
ً
السابعة ،ويجب ان يكون محددا
م ــدى أحـقـيــة الـمـبــادر فــي الـتـنــازل
عن مشروعه.
وقـ ـ ــال مـ ـق ــرر ال ـل ـج ـن ــة ال ـن ــائ ــب
الـ ـفـ ـض ــال ــة :نـ ـح ــن احـ ـ ـ ــرص مـنـكــم
ونـعـلــم ق ــدر الـسـلـطــة ،واستنفدنا
ك ــل االدوات الــرقــاب ـيــة ،واي خلل
يحدث بالصندوق امامكم الوزير
الـ ـمـ ـس ــؤول ح ــاسـ ـب ــوه ،ونـ ـح ــن لــم
نحصل اي حق من حقوق النواب.
ووافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس ع ـل ــى طـلــب
الـ ــوزيـ ــر الـ ـص ــال ــح ت ـك ـل ـيــف لـجـنــة
حـمــايــة االمـ ــوال الـعــامــة التحقيق
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا اثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ش ـع ـي ــب
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــزري بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ص ـ ـن ـ ــدوق
الـمـشــروعــات الصغيرة وعليه ان
يقدم ما لديه من اثباتات للجنة.
ووافــق المجلس على التعاون
مــن حيث المبدأ وادخــل عــددا من
التعديالت عليه.
ووافق المجلس على تعديالت
المشروعات الصغيرة في المداولة
االولــى بموافقة  29وعــدم موافقة
 2وامتناع  3اعضاء ورفــع الغانم
الجلسة الى  6مارس.

الدالل يستفسر عن مالبسات وفاة الطالب البلوشي
وجـ ـ ــه الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد ال ـ ـ ـ ــدالل س ـ ــؤاال
برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم
الـعــالــي د .حــامــد الـعــازمــي عــن مالبسات
وفــاة الطالب عيسى البلوشي ،جــاء فيه:
فجع أهــل الـكــويــت بــوفــاة الـطــالــب عيسى
ثــامــر الـبـلــوشــي -رح ـمــه ال ـلــه -الـطــالــب في
م ــدرس ــة عـ ـم ــرو ب ــن الـ ـع ــاص االب ـت ــدائ ـي ــة
بمنطقة الروضة ،كما آلم األسر الكويتية
وأولياء األمور الظروف المحيطة بعالقة
الهيئة الـتــدريـسـيــة بــالـطــاب وبــاألخــص
الـحــالــة الـتــي ك ــان لـهــا دور مـبــاشــر وغير
مـبــاشــر فــي وف ــاة الـطــالــب إضــافــة إل ــى ما
أش ــار إلـيــه الـكـثـيــر مــن أول ـي ــاء األمـ ــور من
ت ــراج ــع األداء ف ــي ال ـعــاقــة م ــا بـيــن إدارة

الـ ـم ــدرس ــة وه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس م ــن جــانــب
والطلبة وأولياء أمورهم من جانب آخر.
وطلب الدالل الرواية الرسمية لألحداث
الخاصة بالطالب ابتداء من وقوع االحداث
م ــع ال ـطــالــب وال ـم ــدرس ــة وان ـت ـه ــاء بــوفــاتــه
رح ـم ــه ال ـل ــه ،-وه ــل قــامــت وزارة الـتــربـيــةبفتح تحقيق رسمي؟ وهل التحقيق يتمتع
بــالـحـيــاد ال ـ ــازم؟ وم ــا الـتــوقـيــت المتوقع
النـ ـتـ ـه ــاء ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ــع م ــواف ــات ــي
بنتائج التحقيق وقــرارات الــوزارة في هذا
الشأن ،وهل تم إبالغ السلطات المختصة
بالداخلية والطب الشرعي؟ وما نتائج تلك
البالغات؟
وتـ ــابـ ــع :م ــا إجـ ـ ـ ــراء ات وزارة الـتــربـيــة

مــع ش ـكــاوى أول ـي ــاء األمـ ــور الـمـقــدمــة في
مــدارس التربية؟ وكيف تتعاطى معها؟
وهل يوجد قرار أو نظام أو الئحة تنظم
عـمـلـيــة ت ـس ـلــم وال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـش ـكــاوى
التي يتقدم بها أولياء األمور في مدارس
التربية؟ مع موافاتي بالقرارات والنظم
ال ـخــاصــة بــالـتـعــامــل م ــع ش ـك ــاوى اول ـيــاء
األمور او الطلبة او العاملين في المدارس،
وم ــا إج ـ ـ ــراء ات وزارة ال ـتــرب ـيــة للتعامل
مــع الشكاوى المتقدم بها أولـيــاء بعض
ال ـ ـطـ ــاب خ ـص ــوص ــا فـ ــي مـ ــدرسـ ــة ع ـمــرو
بــن الـعــاص بمنطقة الــروضــة قبل وبعد
حادثة وفاة الطالب عيسى ثامر البلوشي
-رحمه الله.-
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كفيل القتيل السوداني في الوفرة يعترف بقتله
بعد مشاجرة حامية انتهت بتهشيم رأس الوافد بآلة حادة
محمد الشرهان

الجاني اتصل
بشقيقه لنقل
الجثة للمستوصف
وادعى أن القتيل
سقط وفارق الحياة

تـمـكــن رجـ ــال مـبــاحــث اإلدارة
العامة للمباحث الجنائية  -إدارة
الـبـحــث وال ـت ـحــري ف ــي محافظة
األحمدي ،بتعليمات مباشرة من
وكـيــل وزارة الداخلية المساعد
ل ـش ــؤون األمـ ــن ال ـج ـنــائــي ال ـل ــواء
خ ــال ــد ال ــديـ ـي ــن ،والـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لإلدارة العامة للمباحث الجنائية
باإلنابة العقيد خالد خميس ،من
فك طالسم قضية وفاة راعي إبل
ســودانــي يعمل فــي مــزرعــة أحــد
الـمــواطـنـيــن فــي منطقة الــوفــرة،
ً
وعـثــر عليه مـقـتــوال مـســاء أمــس
األول ،وذل ــك عـنــدمــا تمكنوا من
تحديد هوية القاتل ،وهو كفيله
المواطن ،الذي ضربه بآلة حادة
على رأسه بسبب خالفات تتعلق
بالعمل ،وعلى مرأى ومسمع من
شقيقه ،الذي يعمل معه في نفس
المزرعة.

بالغ واستنفار

الكشف الجنائي
للجثة دل على
الخيط األول
للجريمة

وف ــي الـتـفــاصـيــل ،الـتــي رواه ــا
م ـص ــدر أم ـن ــي ل ــ«ال ـج ــري ــدة» فــإن
غــرفــة عـمـلـيــات وزارة الــداخـلـيــة
ً
تـلـقــت ب ــاغ ــا م ـس ــاء أم ــس األول
من مسؤولي مستوصف منطقة
الوفرة الزراعية أفادوا من خالله
ب ـ ــوص ـ ــول وافـ ـ ـ ــد سـ ـ ــودانـ ـ ــي إل ــى
المستوصف جثة هامدة وتوجد

بأنه تشاجر مع الراعي السوداني
بسبب خالف على العمل وتطور
الشجار إلى تبادل ضرب بينهما
قبل أن يأخذ هو آلة حادة وانهال
ً
ب ـهــا ض ــرب ــا ع ـلــى رأس المجني
ً
ّ
عليه وجسده حتى خر صريعا،
ومــن اتصل بشقيقه وأبلغه بما
حـ ــدث ،وبــال ـف ـعــل ح ـضــر شقيقه
وحـمــا الــراعــي وتــوجـهــا بــه إلى
المستوصف وأبلغا بأنهما عثرا
عليه بهذه الحالة.

شبهة جنائية حول الوفاة ،حسب
إفادة الطبيب ،الذي تولى فحص
ال ــواف ــد ،واكـتـشــف وج ــود ضربة
قوية على رأس المتوفي أدت إلى
ً
نزف الدماء بشكل كبير ،مشيرا
إلــى أنــه فــور تلقي الـبــاغ ،توجه
رجــال أمــن مديرية أمــن محافظة
األحمدي ورجال المباحث واألدلة
ال ـج ـن ــائ ـي ــة وال ـط ـب ـي ــب ال ـشــرعــي
ووكيل النائب العامة إلى موقع
البالغ.

جريمة مكتملة األركان
وأضاف المصدر أن المعاينة
األول ـيــة للطبيب الـشــرعــي لجثة
المجني عليه دلت على أن الوفاة
ن ــات ـج ــه ع ــن ض ــرب ــه ب ــآل ــة ح ــادة
على رأسه ،كما تبين وجود عدة
ك ــدم ــات ف ــي ج ـس ــده ،م ـمــا يعني
ت ـع ــرض ــه ل ـل ـض ــرب ال ـم ـب ــرح قـبــل
ً
وفاته ،مشيرا إلى أن الطبيب أمر
برفع الجثة وإحالتها الى إدارة
ال ـط ــب ال ـشــرعــي إلي ـق ــاع الـكـشــف
ً
الجنائي عليها ،مبينا أن رجال
ال ـم ـبــاحــث ت ـح ـف ـظــوا ع ـلــى كفيل
الـمـجـنــي عليه وشـقـيـقــه بـعــد أن
أبلغهم العاملون بالمستوصف
بــأن الجثة أحـضــرت مــن قبلهما
ً
ال ــى الـمـسـتــوصــف ،الف ـتــا إل ــى أن
رج ــال الـمـبــاحــث ان ـت ـظــروا حتى

١١

محليات

الوطني» :صقل خبرات
«الحرس
ً
الضباط تطبيقا الستراتيجيتنا
نفذ تمرين «القلعة الصامدة  »3وأكد استخدام أحدث األسلحة

أداة الجريمة
خالد خميس

وصول التقرير الجنائي النهائي،
ً
وال ــذي لــم يـتــأخــر كـثـيــرا ،وأش ــار
إل ــى أن ال ــوف ــاة جـنــائـيــة مكتملة
األركان وأن الفحص الجنائي بين
وجود إصابات متفرقة في جسد
المجني عليه السوداني.
وأشــار المصدر إلــى أن رجال
الـ ـمـ ـب ــاح ــث أخ ـ ـض ـ ـعـ ــوا ال ـك ـف ـي ــل
وشقيقه لعملية تحقيق موسعة
أ نـكــرا خاللها معرفتهما بوفاة
الراعي السوداني ،وأنهما حضرا
ً
يـ ــوم الـ ـح ــادث ووج ـ ـ ــداه ســاق ـطــا
ً
وسط بركة من الدماء ،مبينا أن
رجــال المباحث ضيقوا الخناق
عـلــى كـفـيــل ال ـس ــودان ــي ،ال ــذي لم
ً
يصمد طــويــا وان ـهــار واعـتــرف

وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر أن رجـ ـ ــال
الـمـبــاحــث اصـطـحـبــوا الـمــواطــن
المتهم إلى مسرح الجريمة ومثل
كيفية قتله للراعي ،وأرشدهم إلى
األداة الـتــي اسـتـخــدمـهــا بضرب
المجني عليه وكــان يخفيها في
أحـ ــد األم ــاك ــن ب ــال ـم ــزرع ــة ،وهــي
ً
عـ ـب ــارة ع ــن حـ ــديـ ــدة ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن رجـ ـ ــال ال ـم ـب ــاح ــث ال ـج ـنــائ ـيــة
وبتوقيع الكشف الجنائي عليه
تبين وجود إصابات متفرقة في
جسمه نــاتـجــة عــن اشـتـبــاكــه مع
ً
المجني عليه قبل قتله ،مشيرا
إل ــى أن وك ـيــل الـنــائــب ال ـعــام أمــر
بحجز المتهم على ذمة القضية
وع ــرض ــه ع ـل ــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
صباح اليوم.

ً
أحد الضباط يقدم شرحا عن المناورة
أقــامــت قـيــادة العمليات والـخـطــط ،بــرعــايــة وكيل
الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي،
وحضور قائد العمليات والخطط اللواء الركن فالح
شـجــاع ،التمرين النهائي ل ــدورة الـمـشــاة المتقدمة
«القلعة الصامدة  ،»3في ميدان التدريب التشبيهي
بـمـعـسـكــر الـشـيــخ ســالــم ال ـع ـلــي ،بـمـشــاركــة ع ــدد من
ضباط الجيش.
وأكد شجاع اهتمام القيادة العليا للحرس الوطني،
ممثلة في رئيس الحرس سمو الشيخ سالم العلي،
ونائب الرئيس الشيخ مشعل األحمد ،بهذا التمرين
وغيره من التدريبات العسكرية المهمة لصقل خبرات
الضباط ،وترجمة ما يكتسبونه خــال الــدورات من

علوم ومعارف إلى ممارسة عملية على ارض الواقع،
واالرتـ ـق ــاء بـمـهــاراتـهــم الـقـتــالـيــة والـفـنـيــة واإلداري ـ ــة،
ب ــاس ـت ـخ ــدام أح ـ ــدث اآللـ ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة واألس ـل ـحــة
النوعية التي يحرص الحرس ،وفق وثيقة األهــداف
االستراتيجية « 2020األمن أوال» ،على اقتنائها.
ونقل إلى جميع المشاركين من منتسبي الحرس
الــوط ـنــي وال ـج ـيــش اع ـت ــزاز ال ـق ـيــادة الـعـلـيــا للحرس
الوطني بالجهود التي بذلوها خالل الدورة ،وتكللت
بتمرين «القلعة الصامدة» ،الذي ظهروا فيه بمستوى
عال من الجاهزية والكفاءة القتالية ،وتمتعهم بحس
ٍ
القيادة والسيطرة في إصدار األوامر والتنسيق بين
الوحدات.

«اإلطفاء» :متابعة المشاريع إلنهائها بمواعيدها «االستئناف» تحجز قضية السعدون
ّ
الوقائية
االشتراطات
وتنفيذ
مراحلها
على
لالطالع
الزور
مصفاة
د
تفق
العجمي
للحكم وتؤجل دعوى ضد بويابس
●
محمد الشرهان

تفقد نائب المدير العام لشؤون
ق ـط ــاع ال ــوق ــاي ــة بـ ـ ـ ــاالدارة ال ـعــامــة
لــإط ـفــاء ،ال ـل ــواء خــالــد الـعـجـمــي،
صـ ـ ـب ـ ــاح أ مـ ـ ـ ــس األول ،م ـ ـشـ ــروع
مصفاة الزور «المصفاة الرابعة»،
الذي تشرف على تنفيذه الشركة
الكويتية للصناعات البترولية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ــاط ـ ــاع
ع ـلــى م ــراح ــل ال ـم ـش ــروع وتـنـفـيــذ
االشتراطات الوقائية.
ون ـقــل الـعـجـمــي خ ــال ال ــزي ــارة
ت ـح ـي ــات الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء ،ال ـف ــري ــق خــالــد
المكراد ،للقائمين على المشروع،
وحرصه على متابعة إنجاز جميع
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـك ـب ــرى ف ــي الـ ـب ــاد،
للمساهمة بــإنـهــائـهــا فــي الــوقــت
ال ـم ـط ـل ــوب دون ت ــأخ ـي ــر ،مـشـيــرا
الـ ــى أن هـ ــدف ال ـج ــول ــة الـتـفـقــديــة
للمشروع ينقسم الى جزأين ،األول
قياس مدى تعاون القائمين على
مشروع مصفاة الزور مع مفتشي
ق ـط ــاع ال ــوق ــاي ــة ،لـتـسـهـيــل جميع
اإلج ــراء ات الخاصة بالتراخيص

●

ن ـظ ــرت مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف،
أمــس ،برئاسة المستشار نصر
آل هـيــد ،ع ــدة قـضــايــا أم ــن دول ــة،
وتزوير محام ،وتنوعت قراراتها
بين التأجيل والحجز للحكم.
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى ،أج ـلــت
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة قـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة
الداعشية والمتهمة باالنضمام
إل ـ ـ ــى «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،والـ ـ ـم ـ ــدان ـ ــة فــي
«الـ ـجـ ـن ــاي ــات»  ١٠س ـ ـنـ ــوات ،إل ــى
العجمي خالل الجولة
بعد استيفاء متطلبات اإل طـفــاء،
والـ ـث ــان ــي م ـع ــرف ــة م ـ ــدى االلـ ـت ــزام
ب ــاالشـ ـت ــراط ــات ال ــوق ــائ ـي ــة ،وس ــد
النواقص إن وجــدت ،مع الحرص
ع ـل ــى ت ـس ــري ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـعــدم
تأخير المشروع بما يتطابق مع
متطلبات اإلدارة العامة لإلطفاء.
وتـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ع ـ ــن دور
وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــرق الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ع ـنــد
م ـتــاب ـع ـت ـهــا ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـم ـن ـفــذة

جثة تستنفر «أمن الجهراء»
وانتحار آسيوي بالمطالع
استنفرت األجهزة األمنية في محافظة الجهراء ،مساء أمس األول،
إثر تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغا يفيد بوجود جثة مواطن
( 18عاما) ملقاة داخل أحد الجواخير في منطقة بر المطالع ،وبالقرب
منها سالح هوائي.
وفي التفاصيل ،التي رواهــا مصدر أمني لـ «الجريدة» ،أن رجال
أمن محافظة الجهراء ورجال المباحث واألدلــة الجنائية والطبيب
الشرعي انتقلوا الى موقع البالغ ،وتمت معاينة الجثة التي لم ُ
تبد
عليها أي إصابات ظاهرة ،إال أن رجال األمن عثروا بجانبها على
بندقية هــوائـيــة وس ــاح أبـيــض ،ودل ــت المعاينة األول ـيــة للطبيب
الـشــرعــي على أن الــوفــاة ناتجة عــن شبهة جنائية ،مشيرا الــى أن
وكيل النائب العام أمر برفع الجثة وإحالتها الى إدارة الطب الشرعي
لتحديد سبب ووقت الوفاة.
من جانب آخر ،وفي قضية منفصلة ،أبلغ مواطن غرفة عمليات
وزارة الداخلية عن عثوره على عامل آسيوي يعمل لديه منتحرا في
جاخوره بالعبدلي ،بعد أن شنق نفسه بواسطة حبل.
وفي التفاصيل ،التي رواهــا مصدر أمني لـ «الجريدة» ،أن رجال
األمن والمباحث واألدلة الجنائية انتقلوا الى موقع البالغ ،فشاهدوا
جثة العامل اآلسيوي ( 35عاما) مشنوقا في أحد الجواخير ،ونقل
رجال األدلة الجنائية الجثة الى إدارة الطب الشرعي.
وأض ــاف المصدر أن كفيل المجني عليه أبـلــغ رج ــال األم ــن بأن
العامل لم يمض فترة طويلة عنده ،وأنــه كــان يمر بظروف نفسية
سيئة.

ً
عـلــى أرض ال ــواق ــع ،وال ـتــي دائ ـمــا
تنصب لمصلحة مــاك المشروع
والمستنفعين منه ،نظرا إلــى أن
االشتراطات الوقائية تتم دراستها
بشكل دقيق من المختصين ،ويتم
اح ـت ـس ــاب ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـخــاصــة
بأنظمة اإلط ـفــاء ،وهـنــاك جــوالت
تفقدية لالطالع على مراحل تنفيذ
المشروع ،مع استيفاء المتطلبات
حسب كل مرحلة يتم إنجازها.

رافق اللواء العجمي في الجولة
م ــدي ــر إدارة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
واإلع ـ ـ ــام ،الـعـقـيــد خـلـيــل األم ـيــر،
ومـ ــديـ ــر إدارة وقـ ــايـ ــة م ـحــاف ـظــة
األحمدي ،المهندس محمد بولند،
ومــراقــب التنسيق والمتابعة في
اإلدارة ،العقيد يوسف الصعفاك،
وعــدد من الضباط والمهندسين
التابعين إلدارة و قــا يــة محافظة
األحمدي.

ضبط آسيويين يروجان الهيروين

●

محمد الشرهان

تـمـكــن رج ــال دوري ـ ــات اإلس ـنــاد
ال ـتــاب ـعــة ل ـمــديــريــة أمـ ــن مـحــافـظــة
ح ــول ــي ب ـت ـع ـل ـي ـمــات م ـب ــاش ــرة مــن
وك ـيــل وزارة الــداخ ـل ـيــة الـمـســاعــد
لشؤون األمن العام باإلنابة اللواء
إبــراه ـيــم الـ ـط ــراح ،وال ـمــديــر الـعــام
ألمـ ــن م ـحــاف ـظــة األح ـ ـمـ ــدي ال ـل ــواء
ع ــاب ــدي ــن الـ ـعـ ــابـ ــديـ ــن ،مـ ــن ضـبــط
وافدين آسيويين يتاجران بالمواد
ال ـم ـخــدرة ،وعـثــر بحوزتهما على
ً
 48كيسا معبأ بـمــادة الهيروين،
كما تمكن رجــال دوريــات اإلسناد
مــن ضبط مــواطــن يبلغ مــن العمر
ً
 28عــامــا ص ــادر بحقه أم ــر ضبط
وإح ـضــار مــن قـبــل اإلدارة العامة
للتنفيذ الجنائي بسبب مديونية
م ــال ـي ــة ت ـب ـلــغ  70أل ـ ــف ديـ ـن ــار فــي
قضيتين منفصلتين.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـفـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة
األول ــى ،الـتــي رواه ــا مـصــدر أمني
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ف ــإن إح ــدى دوري ــات
اإلس ـ ـنـ ــاد ال ـت ــاب ـع ــة ل ـم ــدي ــري ــة أم ــن
محافظة حولي اشتبهت بإحدى
ال ـم ــرك ـب ــات ال ـم ـتــوق ـفــة ف ــي إح ــدى
الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات ال ـ ـتـ ــراب ـ ـيـ ــة ب ـم ـن ـط ـقــة

الـجــابــريــة ،فــي ســاعــة مـتــأخــرة من
الليل ،ولدى التوجه إليها من أفراد
الــدوريــة ،الذ قــائــدهــا بــالـفــرار لكن
أفراد الدورية تمكنوا من السيطرة
عليه وإ خـضــا عــه لعملية تفتيش
احترازية هو ومرافقه.
وأضاف المصدر ،أن رجال األمن
وبالتدقيق في هوية قائد المركبة
وم ــراف ـق ــه ت ـب ـيــن أن ـه ـمــا آس ـيــويــان
الجنسية و عـنــد تفتيش المركبة
ً
ع ـثــر ًب ـحــوزت ـه ـمــا ع ـلــى  48كـيـســا
مـعـبــأ ب ـمــادة الـهـيــرويــن الـمـخــدرة
ً
مشيرا إلى أن قائد المركبة ومرافقه
اعترفا بأنهما يعمالن على ترويج
الهيروين بين المتعاطين لمصلحة
أحد التجار.

مطلوب بقضايا مالية
وفـ ــي ق ـض ـيــة م ـن ـف ـص ـلــة ،تـمـكــن
رجال دوريات اإلسناد في محافظة
حــولــي مــن ضـبــط مــواطــن ل ــإدارة
ال ـع ــام ــة لـلـتـنـفـيــذ ،وصـ ـ ــادر بحقه
أمر ضبط وإحضار من قبل إدارة
التنفيذ المدني ،التهامه في قضايا
مالية بلغ إجماليها  70ألف دينار.

بلدية الفروانية تزيل  45ألف م 2من التعديات

●

علي حسن

شـ ــن قـ ـس ــم إزال ـ ـ ـ ــة ال ـم ـخ ــال ـف ــات
بالفروانية ،بالتعاون مع إدارتــي
ال ـتــدق ـيــق وال ـم ـتــاب ـعــة الـهـنــدسـيــة
وال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وإشـ ـ ـغ ـ ــاالت
الطرق في المحافظة ،حملة إلزالة
الـ ـتـ ـع ــدي ــات عـ ـل ــى أمـ ـ ـ ــاك الـ ــدولـ ــة
بمنطقة جنوب خيطان ،أسفرت عن
رفع وإزالة  45ألف م 2من التعديات.
وأكد مدير فرع بلدية الفروانية
سعيد العازمي أن الحملة جاء ت
اس ـت ـك ـم ــاال ل ـل ـح ـمــات الـمـسـتـمــرة
الـتــي تـقــوم بها األج ـهــزة الرقابية
بالمحافظة لتطبيق لوائح وانظمة
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن االج ـ ـهـ ــزة
الــرقــابـيــة بالمحافظة اخ ــذت على
عــاتـقـهــا إزالـ ــة كــل الـتـعــديــات على

حسين العبدالله

جانب من حملة البلدية
امالك الدولة حتى تصبح المنطقة
منظمة وجــاهــزة للبنية التحتية،
مـ ـشـ ـي ــرا إ لـ ـ ــى أن االدارة ا ل ـع ـل ـيــا
بــالـبـلــديــة تـتــابــع عـمـلـيــات اإلزالـ ــة
باهتمام بالغ.
وذكـ ـ ـ ــر مـ ــديـ ــر إدارة ال ـت ــدق ـي ــق
والمتابعة الهندسية في الفروانية

خالد الصنيدح أن مفتشي االدارة
مستمرون في رصد التعديات على
امالك الدولة بالمحافظة ،وتوجيه
إنـ ــذارات الصـحــاب تلك التعديات
الزالتها من قبلهم طواعية.
م ــن جــان ـبــه ،كـشــف مــديــر إدارة
النظافة العامة وإشـغــاالت الطرق

ب ــال ـف ــروان ـي ــة س ـعــد ال ـخــري ـنــج عن
تــوف ـيــر ع ــدد م ــن اآللـ ـي ــات ،تمثلت
في  5نسافات كبيرة ،و 5جرافات
كبيرة ،و 4تريالت ،و 3شوكية ،و20
عامل نظافة.
وأش ـ ـ ــار ال ـخ ــري ـن ــج إلـ ــى أنـ ــه تــم
رف ــع حـمــولــة 190م 3مــن األنـقــاض
وال ـم ـخ ـل ـف ــات ،إض ــاف ــة إلـ ــى وضــع
 50ملصقا على س ـيــارات مهملة،
وسيتم رفعها بمجرد انتهاء المدة
القانونية.
ب ـ ــدوره ،أك ــد رئ ـيــس قـســم إزال ــة
المخلفات بالفروانية خالد الردعان
إزالة مساحة  45الف متر مربع من
المنشآت واالسوار المقامة خارج
حدود العقار واالسفلت واالنقاض،
والتي تعوق عمل وزارات الخدمات
بمنطقة جنوب خيطان.

 ١٤مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ــاط ـ ــاع
واالستعداد.
وفي قضية ترديد خطاب «كفى
عبثا» ،المتهم فيها الناشطة رنا
السعدون ،قررت المحكمة حجز
الـقـضـيــة للحكم فــي  21فـبــرايــر،
وكانت «الجنايات» امتنعت عن
النطق بعقاب الناشطة ،وألزمتها
توقيع تعهد بكفالة مالية قدرها
 1000د ي ـنــار ،تلتزم فيه بحسن
السير والسلوك.
وكانت النيابة العامة وجهت

إل ــى ال ـس ـع ــدون تـهـمــة الـمـســاس
بــالــذات األم ـيــريــة ،لكنها انـكــرت
االت ـهــامــات المنسوبة الـيـهــا من
ال ـن ـيــابــة ،وأك ــد ال ــدف ــاع الـحــاضــر
معها أمام المحكمة انتفاء القصد
الـجـنــائــي مــن االت ـهــام المنسوب
إليها ،وطالب الحكم ببراءتها.
على صعيد آخر ،قررت الدائرة
ذاتـهــا إرج ــاء النظر فــي القضية
المقامة من النيابة ضد المغرد
ح ــام ــد ب ــوي ــاب ــس إل ـ ــى ج ـل ـســة 7
مارس لحضور محامي المتهم.

وك ــان ــت ال ـن ـيــابــة اس ـن ــدت الــى
بويابس تهمة إذاعة أخبار كاذبة،
وأس ـ ـ ــرار ع ـس ـكــريــة ف ــي صحيفة
ال ـش ـعــب ،واإلض ـ ـ ــرار بــالـمـصــالــح
ال ـقــومـيــة ،وكــانــت «االس ـت ـئـنــاف»
ق ـ ـ ـضـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي ن ـ ــو فـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر 2011
باالمتناع عن النطق بعقابه مع
إلــزامــه بحسن الـسـيــر والـسـلــوك
مدة سنتين بكفالة  ٢٠٠٠دينار،
لكن بويابس ارتكب جريمة في
تلك الفترة ،ما استدعى محاكمته
مرة اخرى.
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الكندري :فتح مجاميع دراسية إضافية
«رابطة  »GUSTلـ ةديرجلا• :رفعنا مقترح
تطبيق «التخصص المساند» إلى إدارة الجامعة الحتواء مشكلة «تسجيل التطبيقي»
«طالبنا بضرورة إدراج مادة الدستور الكويتي في المقررات الدراسية»
حمد العبدلي

أعلن رئيس رابطة طلبة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
علي العمر ،رفع مقترح تطبيق
التخصص المساندً في الجامعة
إلى إدارتها ،متمنيا من
المسؤولين االطالع عليه.

كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس رابـ ـ ـط ـ ــة طـلـبــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
علي العمر ،عن رفــع مقترح إلى
إدارة ال ـجــام ـعــة بـتـطـبـيــق نـظــام
« تـ ـخـ ـص ــص م ـ ـسـ ــا نـ ــد» «major
 »minorل ـط ـل ـبــة ا ل ـج ــا م ـع ــة فــي
مختلف تخصصاتها ،وبانتظار
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
ل ــاط ــاع ع ـل ـيــه ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
هذا المقترح يساهم في تطوير
الـ ـج ــان ــب األكـ ــادي ـ ـمـ ــي ،وي ـع ـطــي
للطالب أريحية أكثر في اختيار
تخصصه والتخصص المساند
له ،الفتا إلى أنه مطبق في كثير
من الجامعات ،وأبــرزهــا جامعة
الكويت.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ــس ،أن الـ ــراب ـ ـطـ ــة
خــاط ـبــت إدارة ال ـجــام ـعــة بـشــأن
المطالبة بإدراج مقرر «الدستور
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي» ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررات
المطروحة فــي الجامعة ،لما له
من أهمية كبيرة في زيــادة وعي

«أزمنة اللغة الفرنسية»
في «اآلداب»  19الجاري
أعلن رئيس مكتب االستشارات والتدريب في كلية اآلداب
د .مشاري الموسى انطالق الموسم التدريبي الطالبي للفصل
الدراسي الثاني االثنين المقبل ،في البرنامج التدريبي لرئيس
قسم اللغة الفرنسية د .يعقوب الشمري ،تحت عنوان «أزمنة
الـلـغــة الـفــرنـسـيــة ع ــن طــريــق ن ـصــوص م ـخ ـتــارة  -الـمـسـتــوى
المتوسط» ،تلحقه العديد من البرامج وال ــورش التدريبية،
موزعة بين مارس وأبريل ومايو.
ودعا الموسى ،في تصريح أمس ،الطلبة إلى مراجعة مكتب
االستشارات والتدريب في الكلية ،أو متابعة حساب المكتب
على تطبيق تويتر @ ،OfficeOfCTArtلمعرفة تفاصيل أكثر
عن البرامج التدريبية وتواريخها واماكن انعقادها.
وأضـ ــاف أن الـمـكـتــب ينظم لـلـمــرة األولـ ــى ورش ــا تدريبية
يقدمها طلبة من ذوي المهارات المتمكنة لزمالئهم الطلبة،
الفتا الى ان المكتب يهتم بتوفير ما يحتاجه الطالب لنجاح
ورش ـتــه الـتــدريـبـيــة ،وتـعــد ه ــذه الـتـجــربــة مــن الـتـجــارب التي
ستعمل على صقل مهارات الطلبة الموهوبين وزيادة ثقتهم
بأنفسهم ،كما أنها تتيح للطلبة فرصة االستفادة من بعضهم
البعض.

الـ ـط ــال ــب ب ــال ــدسـ ـت ــور ال ـكــوي ـتــي
وتثقيفه بهذه المادة المهمة.
وناشد العمر اإلدارة الجامعية
ب ـضــرورة إرج ــاع أنـشـطــة األنــديــة
الطالبية الى وضعها السابق ،بعد
قرار منعها داخل الحرم الجامعي،
الفـتــا إل ــى أن األنـشـطــة الطالبية،
وخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــا ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه األنـ ــديـ ــة
الطالبية ،لها دور كبير في إبراز
م ــواه ــب الـطـلـبــة وال ـتــرف ـيــه عنهم
وت ـك ــري ــس ط ــاق ــات ـه ــم واس ـت ـغ ــال
أوقات فراغهم فيما ينفعهم داخل
الحرم الجامعي .وتمنى أن تحظى
هذه المقترحات التي تقدمت بها
الرابطة بقبول اإلدارة الجامعية،
وأن ترى النور قريبا وتطبق على
أرض الواقع.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال رئ ـيــس ن ــادي
التنمية البشرية بجامعة الخليج
ل ـل ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،فـ ــواز
العميري ،لـ «الجريدة» إن النوادي
في الجامعة أنشئت في عام ،2005
وكانت وال يزال لها دور كبير في

علي العمر

حياة الطالب اليومية والثقافية،
موضحا أنه كرئيس للنادي ،فإن
الطالب الجامعي يــوا جــه حياته
في هذا الزمن بعد الجامعة بكل
ثقافة وازدهار ،لكي يكون منتجا
في هذا الوطن ،ألن واجب كل شاب
كويتي أن يـقــدم لوطنه مــا يملك
من عطاء.

«مناقشة مالحظات الهيكل التنظيمي مع ممثلي ديوان الخدمة»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــرة الـ ـع ــام ــة
لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم
التطبيقي والتدريب باإلنابة،
د .فـ ــا ط ـ ـمـ ــة ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ،ف ـت ــح
م ـج ــام ـي ــع دراسـ ـ ـي ـ ــة إض ــاف ـي ــة،
واحتواء مشكلة التسجيل قدر
اإلمكان ،الفتة إلى أن ذلك يأتي
بفضل جهود عمداء الكليات،
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس،
ل ـت ـج ــاوب ـه ــم الـ ـس ــري ــع فـ ــي حــل
م ـش ـك ـلــة الـ ـ ـج ـ ــداول ال ــدراسـ ـي ــة
للطلبة.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدري ،ف ــي
ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،إن
اإلدارة ا ل ـع ـل ـيــا لـلـهـيـئــة ت ـبــذل
جـ ــل جـ ـه ــوده ــا ل ـخ ــدم ــة أب ـن ــاء
ال ـه ـي ـئــة م ــن ال ـط ـل ـبــة ،وتـتـطـلــع
إ لــى عــام درا ســي مثمر ومليء
باإلنجازات على جميع جوانب
ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة وال ـع ـمــل
بالهيئة.
وث ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ع ـ ـ ـمـ ـ ــداء
الكليات ،ومساعديهم ومكاتب
ا لـتـسـجـيــل ،و مــد يــري المعاهد

«هندسة الحاسوب» تشارك في مؤتمر
«التعليم الطبي» السنوي الرابع
ش ـ ــارك د .ض ـ ــاري الـ ـح ــوي ــل ،م ــن ق ـس ــم ع ـلــوم
المعلومات في كلية علوم وهندسة الحاسوب
بجامعة ا لـكــو يــت فــي المؤتمر ا لـسـنــوي ا لــرا بــع
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ا ل ـط ـب ــي  KIMS-CAREب ــور ش ــة عـمــل
ب ـع ـنــوان «آخ ــر ال ـم ـس ـت ـجــدات ف ــي الـمـعـلــومــاتـيــة
الصحية لألطباء» ،والذي يقام بإشراف معهد
الكويت لالختصاصات الطبية «كيمز» ،برعاية
وح ـض ــور وزي ــر ال ـص ـحــة رئ ـيــس مـجـلــس أم ـنــاء
المعهد الشيخ د .باسل الصباح.
وتـ ـ ـن ـ ــاول الـ ـح ــوي ــل ،خ ـ ــال ال ـ ــورش ـ ــة ،أه ـم ـيــة
الـمـعـلــومــاتـيــة ودورهـ ــا فــي تـحـسـيــن الـخــدمــات
الـصـحـيــة فــي ال ـمــراكــز الـطـبـيــة والـمـسـتـشـفـيــات
والـ ـ ـم ـ ــراف ـ ــق الـ ـصـ ـحـ ـي ــة بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،كـ ـم ــا ق ــام
ال ـم ـشــاركــون ف ــي ال ــورش ــة بـعـمــل ت ـمــريــن عملي
ت ـف ــاع ـل ــي ل ـت ـص ـم ـيــم فـ ـك ــرة ب ــرن ــام ــج ل ـل ـه ــوات ــف
المحمولة « »Appلتحسين الخدمات الصحية.
وقـ ــال ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ال ـع ـم ـيــد بـكـلـيــة عـلــوم
وه ـنــدســة ال ـحــاســوب د .مـصـطـفــى عـبــدالـبــر إن
الـكـلـيــة ال تــألــو ج ـهــدا ف ــي ال ـم ـشــاركــة بـخـبــرات

مـ ـنـ ـس ــوبـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
والباحثين في أي جهد أكاديمي أو بحثي أو
تطبيقي يساهم فــي خدمة المجتمع الكويتي
في مجاالت المعلوماتية والحوسبة.
وأشار عبدالبر الى ان «الكلية تذخر بخبرات
وط ـن ـيــة وعــال ـم ـيــة ف ــي ه ــذه ال ـم ـج ــاالت ،وت ـقــدم
بــرا مــج ا كــاد يـمـيــة حــد يـثــة وذات ج ــودة عالمية
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى درجـ ـ ــة الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس ،وهـ ــذه
البرامج معتمدة اكاديميا من ارقى المؤسسات
العالمية».
وأك ــد ان «خــري ـجــي ب ــرام ــج الـكـلـيــة يـخــدمــون
وطنهم في الكثير من القطاعين العام والخاص،
وتقدم الكلية كذلك برامج دراسات على مستوى
ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت عـ ـل ــوم الـ ـح ــاس ــوب
وتـكـنــولــوجـيــا الـم ـع ـلــومــات ون ـظــم الـمـعـلــومــات
الحاسوبية».

واإلدارات والعمادات النوعية
وأعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئ ـت ــي الـ ـت ــدري ــس
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،ل ـت ـس ـخ ـيــرهــم كــل
طــاقــات ـهــم وج ـه ــوده ــم لـخــدمــة
الهيئة والطلبة ،وتذليل جميع
ال ـص ـع ــاب ال ـت ــي ت ـقــف أمــام ـهــم
الستكمال مسيرتهم الدراسية،
و س ــط أ ج ــواء و بـيـئــة تعليمية
فاعلة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــال ـه ـي ـك ــل
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ل ـل ـه ـي ـئ ــة ،أش ـ ــارت
الكندري إلى أنه «وردت بعض
المالحظات من ديوان الخدمة
ال ـمــدن ـيــة ع ـلــى ب ـعــض ال ـن ـقــاط
بــال ـه ـي ـكــل ،وأنـ ــه ت ــم االج ـت ـمــاع
م ــع مـمـثـلــي الـ ــديـ ــوان ،ك ــإج ــراء
ط ـب ـي ـعــي م ـت ـبــع ف ــي م ـث ــل ه ــذه
الحاالت ،لمناقشة المالحظات،
والتي تشارك قطاعات الهيئة
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ب ـ ــال ـ ــرد عـ ـل ــى ت ـلــك
ال ـم ــاح ـظ ــات ،وف ــق مـتـطـلـبــات
وظروف العمل بالهيئة».
وأضافت أن الهيئة ماضية
قدما فــي طريقها نحو تقديم

فاطمة الكندري

رس ــالـ ـتـ ـه ــا الـ ـس ــامـ ـي ــة ل ـخــدمــة
ا لـعـلــم وا لـتـعـلـيــم ،ود ف ــع عجلة
التنمية والتطوير في البالد،
ف ــي ظ ــل اإلم ـك ــان ــات بــالـهـيـئــة،
مقدرة في الوقت نفسه جميع
ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة م ــن أب ـنــاء
الهيئة المخلصين الستكمال
مـسـيــر تـهــا ا لـمـفـعـمــة بالنجاح
واإلنجازات.

العمر :برنامج «تمكين الوظيفي»
يساهم في تطوير قياديي الجامعة
أكد عميد كلية التربية بجامعة الكويت د .بدر العمر ،أن برنامج
مـبــادرة التمكين الوظيفي لتطوير العمل اإلداري لموظفي جامعة
الكويت هو بداية مميزة لتقديم أعمال وفعاليات تساهم في عملية
التطور والتنمية واالرتقاء في العمل من خالل مد يد المساعدة لجميع
قياديي وموظفي الجامعة .جــاء ذلــك خــال انطالقة برنامج مبادرة
التمكين الوظيفي لتطوير العمل اإلداري لموظفي جامعة الكويت امس
االول ،الذي تنظمه كلية التربية ،من خالل استقبال الكلية لـ 130موظف
من جامعة الكويت ،وسيشمل البرنامج ورشا تدريبية وحلقة نقاشية
لموظفي الجامعة من الفئة اإلشرافية والفئة التنفيذية.
وأكد العمر ،أن موضوع التمكين الوظيفي مهم جدا والجميع بأمس
الحاجة إليه ألنه جزء ال يتجزأ من حياة الموظف الوظيفية ،الفتا إلى
ان اللجنة ارتأت القيام بهذا النوع من البرامج التدريبية التي ستساهم
ً
في تنمية وتطوير موظفي الجامعة ،موضحا أن اللجنة ساهمت في
السعي إلى تطوير هذا البرنامج وتقديمه ال إلى موظفي كلية التربية
فحسب ،بل إلى جميع أساتذة ومديري وموظفي الجامعة.
وقالت رئيسة اللجنة االجتماعية خالدة السالحي ،إن تبني مفهوم
التمكين الــذي يعتبر من المفاهيم اإلداريــة الحديثة له أثر فعال في
تحسين األداء والرضا الوظيفي للعاملين في جامعة الكويت .

سلة أخبار
طلبة «اإلدارية» يجتازون
«الميداني» في «البابطين»
اج ـ ـتـ ــاز ط ـل ـب ــة ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم
اإلدارية بجامعة الكويت برنامج
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب الـ ـمـ ـي ــدان ــي ل ـل ـش ـبــاب
الكويتيين بالتعاون مع مجموعة
الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف ال ــى
اسـتـقـطــاب الـشـبــاب الكويتيين
المبدعين والمميزين لتدريبهم
وتهيئتهم ليكونوا ضمن أسرة
ً
المجموعة مستقبال.
ُ
ونـ ـظ ــم ال ـب ــرن ــام ــج لتشجيع
الطلبة المتفوقين والمتميزين
ورفع مستواهم العلمي والعملي،
وخــوض تجربة العمل في بيئة
عملية تمدهم بتطبيق الجوانب
النظرية التي التحقوا بدراستها
ب ـم ـق ــررات الـكـلـيــة وال ـت ــي تصب
بـ ـمـ ـحـ ـت ــواه ــا أسـ ـ ـ ــس ومـ ـ ـب ـ ــادئ
اإلدارة وال ـت ـســويــق ،والـتـمــويــل،
والمحاسبة ،وإدارة العمليات.

ُ
«صنــاع العــلوم» في
«العلوم»  19الجاري
يقيم مكتب التوجيه واإلرش ــاد
ف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ب ـج ــام ـع ــة
الكويت معرض ُ
"صنــاع العــلوم"
ل ـ ــاخ ـ ـت ـ ــراع ـ ــات واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــارات
التكنولوجية ،تحت رعاية عميد
الكلية د .عـبــدالـهــادي بوعليان،
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن  19إلـ ـ ــى 21
الـ ـج ــاري ،ف ــي ال ـســاحــة المقابلة
للمكتب بــال ـحــرم الـجــامـعــي في
الخالدية.

«تدريس التطبيقي» تشيد
بافتتاح مركز الدعم التربوي
أش ــاد رئ ـيــس راب ـطــة أعـضــاء
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس ل ـل ـك ـل ـي ــات
التطبيقية ،د .سليمان السويط،
بتدشين مركز الــدعــم التربوي
ف ــي ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن الـ ـم ــرك ــز ي ـقــدم
خ ــدم ــات ــه ال ـت ــرب ــوي ــة الـمـتـمـيــزة
لـطــالـبــات الـكـلـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن
"هذا اإلنجاز الذي حققته الكلية
يضاف إلــى سلسلة اإلنـجــازات
ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ـت ـه ــا خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية".

ةديرجلا

•
العدد  / 3687الخميس  15فبراير 2018م  29 /جمادى األولى 1439هـ

opinion@aljarida●com

١٣

األغلبية الصامتة :عراق
جديد

خليل علي حيدر

لنحاسب أنفسنا قبل «الوافدين»!
االعتماد الشامل على
«الوافدين» و«المقيمين»
وعلى «العمالة األجنبية»،
أغرق المجتمع الكويتي
منذ سنين طويلة في
نوع مؤلم من ازدواجية
القيم ،وازدواجية الرواتب،
وازدواجية اإلنسانية ،وابتاله
باالتكالية والكسل وكل
العلل ،وخلق في النهاية
شريحة من الكويتيين تفتح
المكاتب والمحالت ،وتقبض
الرواتب السخية ،فيما تلقى
جوانب العمل المرهق
والممل على اآلخر!

ثمة تهجم ظالم في اعتقادي منذ فترة
ليست بالقصيرة على المقيمين و«الوافدين»
وغير الكويتيين عموما ،مع ما نرى من عدم
توجيه اللوم إلى المسؤولين الحقيقيين عن
بناء قوة العمل واألداء الوظيفي بهذا الشكل
الـطـفـيـلــي غـيــر الـمـنـتــج ف ــي أح ـي ــان كـثـيــرة،
واالعتماد على هذا النمط االستهالكي من
االقتصاد النفطي.
علينا كــذلــك أن نـقــر ونـعـتــرف أنـنــا غير
قادرين على تغطية احتياجاتنا الحياتية
والوظيفية والخدماتية دون هــذا العطاء
السخي الذي يقدمه المقيميون والوافدون
من عرب وغير عرب ،كما أن جانبا أساسيا
مــن االقـتـصــاد الكويتي وقـطــاع الـعـقــارات-
وه ــو ق ـطــاع ال يـخــص الـتـجــار و«األث ــري ــاء»
وح ــده ــم ك ـمــا ي ـتــوهــم ال ـب ـعــض -قــائــم على
وج ــود ال ــواف ــدي ــن وخــدمــات ـهــم ،ول ــو تــركــوا
البالد ألي سبب من األسباب لنشبت أزمة
اقـتـصــاديــة ،ول ـت ـ ّ
ـردى الـمـسـتــوى المعيشي
بشدة رغم وجود المال!
وع ـنــدمــا ن ـح ــاول ب ـمــوضــوع ـيــة وت ـجــرد
تحليل تاريخ النهضة الحديثة في الكويت
م ـن ــذ عـ ـ ــام  1950م ـث ــا إلـ ـ ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،نـحــو
سبعين سـنــة ،يتجلى لنا بــوضــوح ،وبما
ال يتطلب الكثير مــن الـشــرح واالسـتـطــراد،
عطاء «الوافدين» والمقيمين والعمالة غير
العربية ،مــن أبـنــاء وبـنــات ال ــدول العربية
واآلسيوية وغيرها .فهؤالء هم الذين قاموا
عـبــر سـبـعـيــن عــامــا بـتـحـمــل الـكـثـيــر معنا،
وأحيانا أكثر منا ،في مجاالت بناء الكويت
وإدارت ـهــا وفــي ميادين الـتــدريــس والـعــاج
ومختلف الوظائف الحكومية والخاصة،
وفـ ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي ل ـم ـش ــاك ــل كـ ـثـ ـي ــرة ،وس ــط
ظــروف لم تكن سهلة دائما ،عاما بعد عام
بل جيال بعد جيل ،حيث عمل المصريون

إبراهيم المليفي
والفلسطينيون واللبنانيون والسوريون
والهنود واإليرانيون والفلبينيون واإلنكليز
واألوروبيون واألميركيون وغيرهم!
صـحـيــح أن ـهــم قــامــوا بـكــل ه ــذه األع ـمــال
«مقابل راتب ومردود مالي» ،وصحيح أنهم
«حــولــوا الكثير مــن األمـ ــوال إل ــى بلدانهم»
ودون ضرائب ،وصحيح أن «رواتب الكثيرين
منهم أعلى من رواتب أقرانهم في بلدانهم».
ولكن حتى لو افترضنا صحة كل ما سبق
فعلينا أن نتذكر أن المواطن الكويتي نفسه
ال يعمل لوطنه مـجــا نــا ،والمقبلون منهم
على األع ـمــال التطوعية قـلــة ،كما ال يمكن
تجاهل حاجة الناس من كل نوع إلى المال
وال ــرف ــاه ـي ــة .ث ــم إن ال ـكــوي ـتــي ل ــن يـنـجــز ما
يقوم به «الوافد» و»األجنبي» مقابل األجر
نفسه الــذي يتقاضاه الكثير من الوافدين
واآلسيويين ،بل حتى وال ضعف هذا الراتب
أو عشرة أضعافه.
ول ــو انتبهت الـمـنـظـمــات الــدولـيــة جيدا
إلــى ف ــروق الــرواتــب فــي بــادنــا ،إلــى جانب
بموجب
منع إعطاء الجنسية لغير المسلم ُ
القانون ،لوجدنا أنفسنا في وضع ال نحسد
عليه ،ثم إن الوافد يمضي أحيانا ثالثين أو
خمسين سنة وربما أكثر في الكويت ،دون
أن يحصل حتى على اإلقــامــة الــدائـمــة -دع
عنك جواز السفر أو الجنسية -مهما كانت
خدماته وحجم عطائه ،في حين يحصل أي
عربي أو هندي أو تركي أو إيراني في دول
الغرب على الجنسية والجواز والمساعدة
الـمــاديــة وح ــق االنـتـخــاب وال ـتــرشــح ،وحــق
العمل والملكية والتجارة دون كفيل ،وكل
ما يجعله متساويا مع المواطن األميركي
واألوروب ــي الــذي عــاش أج ــداده فــي أوروبــا
وأم ـي ــرك ــا م ـنــذ قـ ـ ــرون! وال ت ــوج ــد بــالـطـبــع
دول ـ ــة عــرب ـيــة أو إس ــام ـي ــة واحـ ـ ــدة تعطي

«المهاجرين» إليها مثل هذه االمتيازات ،بل
ربما ال تسمح بهجرة أوروبي واحد إليها!
ولهذا كثيرا ما نجد المهاجر العربي أو
اآلسيوي هناك مديرا لبنك كبير أو جنراال
في الجيش أو وزيرا وربما حاكما للبالد.
بالطبع ،ال يمكن مقارنة ظروف وإمكانات
ت ـلــك ال ـ ــدول ب ــأوض ــاع ال ـك ــوي ــت ،وإن كــانــت
الـحـجــة الـقــانــونـيــة ال ـم ـســانــدة ل ـهــذا الــزعــم
ض ـع ـي ـفــة ورب ـ ـمـ ــا ال إن ـس ــان ـي ــة فـ ــي بـعــض
األحـ ـي ــان ،ك ـمــا ال يـعـقــل ك ــذل ــك أن نعتصر
ونـ ـك ــدس ك ــل هـ ــذه ال ـط ــاق ــات ال ـب ـشــريــة في
بالدنا ،دون أن تتمتع إال بأقل الحقوق ،وفي
أحيان كثيرة يتعرض «الوافد» و»اآلسيوي»
لهضم الحقوق وامتهان الكرامة والبهدلة
وغير ذلك.
وننسى في الكويت أن أوروب ــا وأميركا
تـسـتـطـيــع أن تـفـعــل مـثـلـنــا وأكـ ـث ــر! فتفتح
أبوابها للعمالة الوافدة التي تتقاضى ُعشر
معشار راتــب األمـيــركــي والـعــامــل األلماني
ً
والـفــرنـســي م ـثــا ،وأن تمتلئ فـلــل أمـيــركــا
وش ـق ــق أوروب ـ ـ ــا ب ــال ـش ـغ ــاالت الـفـلـبـيـنـيــات
والـحـبـشـيــات وال ـق ــادم ــات مــن دول أمـيــركــا
الــات ـي ـن ـيــة وال ـج ـم ـه ــوري ــات ال ـســوف ـيــات ـيــة
ال ـس ــاب ـق ــة وغـ ـي ــر ذلـ ـ ــك ،وت ـس ـت ـط ـيــع الـ ـم ــرأة
األوروبـ ـي ــة واألم ـيــرك ـيــة أن ت ـتــرك أطـفــالـهــا
لـمــربـيــة أجـنـبـيــة مـقــابــل رات ــب م ــا ،وتتمتع
بـحـيــاتـهــا وأس ـف ــاره ــا إل ــى ج ــزر الـكــاريـبــي
واألدرياتيك!
ويستطيع المحامي الفرنسي واألميركي
ً
أن يضع ســاقــا على س ــاق ،أو يجلس بين
ً
أص ــدق ــائ ــه ف ــي ال ــدي ــوان ـي ــة لـ ـي ــا ،ويـنـهـمــك
ً
فـ ــي األسـ ـ ـف ـ ــار و»الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــات» نـ ـ ـه ـ ــارا كـلـمــا
س ـن ـحــت ال ـف ــرص ــة ،ف ـي ـمــا ي ـك ــدح الـمـحــامــي
«الــوافــد» البلقاني والـبــولـنــدي واليوناني
أو الـفـنــزويـلــي والـبــورتــوريـكــي و»ال ـب ــدون»

فــي مكتب هــذا المحامي أو فــي عـيــادة ذاك
الطبيب ...إلــخ .كل ذلــك مقابل راتــب بسيط
ال يمس دخل المكتب أو العيادة أو الشركة!
ول ـكــن الـقــوانـيــن األوروبـ ـي ــة واألمـيــركـيــة
تمنع ذلك ،كما أن المواطن الغربي نفسه ال
يقبل ذلك ،والمجتمعات هناك ال تستطيع أن
تتعايش معه ،وبخاصة بالحجم الذي نراه
ً
في بلدان العالم العربي «الغنية» وأحيانا
«الفقيرة»!
ه ــذا االعـتـمــاد الـشــامــل عـلــى «الــوافــديــن»
و«المقيمين» وعلى «العمالة األجنبية» ،أغرق
المجتمع الكويتي منذ سنين طويلة في
نوع مؤلم من ازدواجـيــة القيم ،وازدواجية
ال ــروات ــب ،وازدواجـ ـي ــة اإلنـســانـيــة ،وابـتــاه
باالتكالية والكسل وكــل العلل ،وخلق في
النهاية شريحة من الكويتيين في مجاالت
مختلفة كالتجارة والـمـحــامــاة والصيدلة
واإلدارة ،وربـمــا حتى فــي إمــامــة المساجد
واألذان ،فتفتح المكاتب والمحالت ،وتقبض
الرواتب السخية ،فيما تلقى جوانب العمل
المرهق والممل على اآلخــر! وينال الكثير
م ـن ــا «ب ـ ـ ــدالت ال ـع ـم ــل ال ـ ـشـ ــاق» وال ـ ـعـ ــاوات
ً
االستثنائية وأحيانا الدروع دون وجه حق.
يقوم الكثير من الكويتيين والكويتيات
ب ــأع ـم ــال ـه ــم ب ــا ش ــك خ ـي ــر قـ ـي ــام ،وم ـ ــا مــن
وزارة أو إدارة أو م ـس ـتــو صــف أو مخفر
أو معسكر إال تجد فيها و فـيــه الكثير من
العاملين والموظفين الكويتيين المتفانين
المخلصين ،لكنك تجد كذلك لألسف الكثير
من الموظفين الال مبالين أو من هم في حالة
غياب شبه دائم ،فيما ترن الهواتف دون أن
يــرد أحــد على الـمــواطــن المتصل بــالــوزارة
واإلدارة والمسؤول!
نحن بحاجة ماسة إلى دراسة ومحاسبة
ً
أنفسنا أوال ال الوافدين!

mulaifi70@gmail.com

إن مقدار العقالنية الذي تتحرك به السياسة الخارجية الكويتية
المتعلقة بالشأن العراقي أمر يستحق اإلشادة ألنها تؤسس
لعالقات وثيقة مع عراق جديد ومتجدد ،واالقتراب منه ومعاينة
جار الشمال من الداخل أفضل بكثير من التعامل معه وفق
معطيات قديمة لم يبق منها الكثير.
لــم يـكــن مــا حـصــل لـلـكــويــت مــن غــزو واح ـتــال بــاألمــر
الهين الذي يمكن للذاكرة الجمعية أن تنساه ،بل أزيد
مــن ذ لــك أن النسيان جريمة استراتيجية ال تغتفر ألن
ما حصل درس ثقيل ال بد من االستفادة منه في بناء
ال ـت ـحــال ـفــات ال ـص ـل ـبــة وال ـت ـعــامــل م ــع ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج
بعقالنية ،ليس فيها مكان للعواطف أو الشعارات.
وقد ساهم بقاء النظام الغادر سنوات إضافية بعد
حرب التحرير حتى إسقاطه في  ،2003في منع سريان
دورة ع ــودة ال ـعــاقــات الـطـبـيـعـيــة ب ـيــن الـشـعـبـيــن الـتــي
اس ـتــرج ـعــت ح ـيــوي ـت ـهــا ب ــوق ــود ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
الـمـتـشــابـكــة وال ـص ــداق ــات الـمـتـيـنــة ،ول ـنــا أن نـتـخـيــل لو
أن نظام البعث الصدامي سقط بعد عام أو عامين من
اح ـتــال الـكــويــت لـكــان الــوضــع أفـضــل بـكـثـيــر ،ولـكــن في
السياسة ال تـجــري األ م ــور بـهــذه الطريقة ألن كــل شيء
فيها قابل للتغيير.
خــال األ يــام الماضية انعقد مؤتمر الكويت الدولي
إلع ـ ــادة إعـ ـم ــار الـ ـع ــراق ،وبـ ـق ــدر م ــا ك ــان األمـ ــر واض ـحــا
مــن أ ه ــداف ه ــذا ا لـمــؤ تـمــر ،ا ن ـجــر فــت بـعــض اآلراء خلف
م ـع ـلــومــات م ـص ــدره ــا األهـ ـ ــواء والـ ـه ــواج ــس ،واألخ ـي ــرة
أتفهمها إ لــى حــد كبير ،و لـكــن كيف يمكن التعامل مع
األهواء والفهم المتعمد ألشياء غير صحيحة؟
فـمـثــا أدت ا ل ـكــو يــت دور ا ل ـب ـلــد ا ل ـم ـض ـيــف وا لـمـنـظــم
لمؤتمر اإلعمار ،وهو ما يعني أن أي عاصمة كبرى في
العالم كان بإمكانها القيام بمهمة الكويت ،كما أن عقد
مؤتمر ثــان فــي مـكــان آ خــر ليس بــاأل مــر المستبعد كما
حصل مــن قبل تـجــاه ســور يــة ،حيث عقد فــي الكويت 3
مؤتمرات دولية لدعم المهاجرين ،والرابع عقد في لندن،
األمــر الـثــانــي وهــو األب ــرز هــو أن هــذا المؤتمر دولــي ال
كويتي ،تشارك فيه سبعون حكومة ومئات من الشركات
والمستثمرين.
إن م ـ ـقـ ــدار ال ـع ـق ــان ـي ــة ال ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـح ــرك بـ ــه ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارج ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة الـمـتـعـلـقــة بــال ـشــأن ال ـع ــراق ــي أمــر
يـسـتـحــق اإلشـ ـ ــادة ألن ـه ــا ت ــؤس ــس ل ـع ــاق ــات وث ـي ـقــة مــع
ع ــراق جــديــد وم ـت ـجــدد ،واالقـ ـت ــراب م ـنــه وم ـعــاي ـنــة جــار
الشمال من الداخل أفضل بكثير من التعامل معه وفق
معطيات قديمة لــم يبق منها الكثير ،و خـتــا مــا لتؤدي
الكويت دور هــا فــي جعل العراقيين يبنون البلد ا لــذي
يستحق أن يحافظوا عليه بــدال مــن تركهم على حافة
ال ـخ ـطــر وال ـم ـغ ــام ــرات ال ـم ــدم ــرة ال ـتــي ضـيـعــت ثــروات ـهــم
وأرواح شبابهم.

سيباستيان غوركا*

هل ّ
تتحول مذكرة مراقبة المخابرات
األجنبية إلى «ووتر غيت» أوباما؟
قبل  46سنة عطلت مجموعة مــن اللصوص مهمة زرع
أ جـهــزة التنصت فــي مكاتب اللجنة الوطنية الديمقراطية
في مبنى "ووتر غيت" في العاصمة واشنطن ،وبعد سنتين
استقال نيكسون مــن منصبه كرئيس عقب إ خـفــاق عملية
ً
التغطية الالحقة ،صحيح أن أو بــا مــا لــم يعد رئيسا إال أن
ُ
االنـتـهــاكــات الـتــي ارتـكـبــت فــي مكتب التحقيقات الـفــدرالــي
ووزارة العدل خالل عهده قد تتخطى فضيحة "ووتر غيت"
من جهة أهميتها التاريخية والضرر الذي ألحقته بالحكومة
األميركية.
ي ـص ـي ــب الـ ـمـ ـس ــؤول ــون فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـ ــرددون
ً
بــاس ـت ـمــرار أن "عـمـلـيــة الـتـغـطـيــة هــي مــا يـفـضـحــك دومـ ــا ال
ُ
االنتهاك األساسي" .وتظهر األدلة مدى صحة هذه المقولة،
ً
ً
وخصوصا في حالة نيكسون ،لكن دقتها تجلت أيضا في
الماضي القريب عند اتهام بيل كلينتون بتقديم شهادة زور
وعرقلة سير العدالة ال سوء استعمال السلطة مع متدربة
في الثانية والعشرين من عمرها.
ً
َ
مجلسي ا لـنــواب وا لـشـيــوخ السرية أخيرا
ولكن مــع ر فــع
َ
عن مذكرتي نونس وغراسلي ،يتضح أن الجرائم المزعومة
ه ــذه ال ـمــرة أش ــد خ ـطــورة بكثير مــن مـحــاولــة فــاشـلــة لــزرع
أجهزة تنصت في المكاتب الخاصة لحزب سياسي ،فمن
الممكن أن تهز هــذه ا لـجــرا ئــم ثقة األميركيين بمؤسسات
ُي ـف ـتــرض أن ـهــا عــري ـقــة ،م ـثــل مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي،
ً
وقدسية حقوقنا الدستورية كمواطنين ،وخصوصا تلك
التي يضمنها التعديل ا لــرا بــع ،مثل الحماية " مــن عمليات
التفتيش وا ل ـم ـصــادرة غـيــر المنطقية" أو إ ص ــدار مــذ كــرات
توقيف من دون "سبب محتمل".
صحيح أن اللجنة المختارة الدائمة للمخابرات في مجلس
ً
النواب واللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أمضتا أشهرا
ً
في التحقيق في المسائل المطروحة أمامهما لترفعا أخيرا
السرية عما توصلتا إليه ،إال أننا بدأنا لتونا بفهم مدى اتساع
ُ
وعمق الفضيحة التي نواجهها ،ورغــم ذلــك تعتبر الوقائع
ً
التي تعرضها المذكرتان صادمة بحد ً ذاتها ،وخصوصا إذا
تأملنا تداعياتها على األميركيين كافة.
ً
نــدرك سلفا أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل
حصال خــال االنـتـخــابــات الرئاسية عــام  2016على مذكرة
سرية تتيح لهما التجسس على المواطن األميركي كارتر
بايدج ،وهو مستشار متطوع في حملة ترامب ،واستند طلب
المذكرة هــذا إلــى ملف "بحث أجــراه الفريق الخصم" وسدد
تكاليفه ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي وه ـيــاري كلينتون بواسطة
محاميها ،إال أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم
ُيطلعا قاضي محكمة مراقبة المخابرات األجنبية الذي نظر
في طلب المذكرة على هذا الواقع وهو أن المرشح والحزب
اللذين يواجهان ترامب في االنتخابات هما َمن دفع تكاليف
هذا الملف.
وهذا يعني ّ
تعمد مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل
إخفاء أدلة نفي عن محكمة المراقبة بغية البدء بالتجسس
على عضو من فريق ترامب ،وتمكن مرشحة الرئاسة كلينتون
من استغالل عناصر تطبيق القانون الفدرالية والمجتمع
االستخباراتي بغية التجسس بطريقة غير مشروعة على
حملة المرشح الخصم.
وثمة سبب وجيه لعدم تأسيس الواليات المتحدة وكالة
تجسس محلية ،حتى بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
عام  2001حين كانت األصوات المنادية بإنشاء هيئة مماثلة
هي األعلى ،إذ تحتوي جينات جمهوريتنا على أمر يرفض
فكرة قيام "شرطة سياسية" دائمة بمراقبة مواطنيها ،ولهذا
السبب بالتحديد ،وهنا تكمن المفارقةُ ،وضع قانون مراقبة
ال ـم ـخــابــرات األجـنـبـيــة ع ــام  1978ك ــرد عـلــى انـتـهــاكــات عهد
نيكسون.
ً
ومن المفترض أن يكون التجسس على األميركيين متقطعا
وأن ُيـحـ َّـدد وفــق كل قضية على حــدة ،بما أن من الضروري
قاض
تقديم األدلــة التي تدعم الموافقة على كل هــدف أمــام
ٍ
خاص في محكمة مراقبة المخابرات األجنبية ،ولكن عندما
ِّ
يخبئ اختيار ا لـهــدف دوا ف ــع سياسية وعندما ُيخفى هذا
الواقع عن السلطة التي تمنح الموافقة ،يصبح كل األميركيين
ّ
مهددين ،فيجب أال يشكل العمل لــدى مرشح أحــد األحــزاب
ً
الرئيسة معيارا لتعرضه للتجسس ،بغض النظر عما إذا
ً
ً
كان جمهوريا أو ديمقراطيا ،ألن هذا السلوك ينم عن طغيان.
لـكــن ال ـجــزء األك ـثــر غــرابــة مــن ه ــذه الـقـصــة هــو أن اليسار
ً
ً
السياسي يبدو مرتاحا جدا مع هذا السيناريو ،ويود الحد
من أهمية هذه االكتشافات األولية والتقليل من شأنها ،فطوال
ً
ّ
وحول محاربة
عقود طالب اليسار دوما باإلفصاح الكامل،
سوء استغالل سلطة الحكومة إلى ركيزة أساسية في رسالته.
ُ
ول ـكــن أال تـعـتـبــر ال ـجــرائــم جــرائــم إال إذا ارتـكـبـتـهــا إدارة
يمينية؟ بعد إثبات شهادة الــزور وعرقلة سير العدالة في
عهد أوباما ،عليبنا اليوم أن ننتظر لنرى ما إذا كانت وزارة
العدل ستغض النظر.
* «ذا هيل»

زوايا ورؤى

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات الراغبين
في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان التالي:
« »edhafat@aljarida.comلنشرها يومي
َ
الجمعة والسبت ،على أن ُيرفق مع أي مساهمة
الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

جيفري ساكس*

البنك الدولي وضرورة العودة إلى المهمة
يتعين على البنك الدولي
أن يعود إلى مهمته،
وتدعو أهداف التنمية
المستدامة ،بين أمور
أخرى ،إلى القضاء على
الفقر المدقع والجوع،
وترسيخ التغطية الصحية
الشاملة ،والتعليم
االبتدائي والثانوي الشامل
للجميع بحلول عام .2030

في أوائل ٢٠٠١
أطلق األمين
العام لألمم
المتحدة كوفي
أنان حينذاك
الصندوق
العالمي
لمكافحة
اإليدز والسل
والمالريا

يعلن البنك الدولي أن مهمته تتلخص في إنهاء الفقر
المدقع فــي غـضــون جيل واح ــد وتعزيز الــرخــاء المشترك،
ومثل هذه األهداف متفق عليها عالميا بوصفها جزءا من
أهــداف التنمية المستدامة ،ولكن البنك الدولي يفتقر إلى
استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،واآلن بدأ
يتحول باتجاه وول ستريت إلرضاء سادته السياسيين في
واشنطن ،وينبغي لرئيس البنك ،جيم يونغ كيم ،أن يعمل
على إيجاد مسار أفضل إلى األمام ،وهو قادر على القيام بهذا
من خالل التأمل في واحد من نجاحاته العظيمة.
فــي الفترة مــن عــام  2000إلــى عــام  ،2005عملت مــع كيم
بشكل وثيق من أجــل تعزيز استجابة العالم لوباء األيــدز
(نقص المناعة البشرية المكتسبة) ،وقد استخدمت منظمة
شركاء في الصحة ،وهي المنظمة الحكومية التي تولى كيم
قيادتها هو وزميله من جامعة هارفارد ،األدوية المضادة
للفيروسات القهقرية ،لمعالجة ما يقرب من  1000من سكان
المناطق الريفية الفقراء المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية في هايتي ،وإعادتهم إلى الصحة واألمل.
قبل ثمانية عشر عاما ،نبهت كيم وفارمر إلى أن نجاحهما
فــي هايتي يمكن توسيعه بحيث يمتد إ لــى الماليين من
البشر بتكلفة منخفضة وفوائد اجتماعية بالغة االرتفاع،
وقد أوصيت بإنشاء آلية تمويل جديدة متعددة األطراف ،أو
الصندوق العالمي لمكافحة األيدز ،فضال عن جهود تمويل
جديدة من جانب الواليات المتحدة.
وفي أوائل عام  ،2001أطلق األمين العام لألمم المتحدة
كــوفــي أنـ ــان ال ـص ـنــدوق الـعــالـمــي لـمـكــافـحــة األيـ ــدز والـســل
والمالريا ،ثم في عام  ،2003أطلق الرئيس األميركي جورج
دبليو بوش برنامج بيبفار ،وكانت منظمة الصحة العالمية،
ب ـق ـيــادة مــديــرهــا ال ـع ــام غ ــرو ه ــارل ــم بــرون ـتــانــد ،حــريـصــة
عـلــى اس ـت ـخــدام كـيــم ل ـق ـيــادة ج ـهــود الـمـنـظـمــة الــرام ـيــة إلــى
توسيع نطاق عملها وتعزيزه ،وقام كيم بعمل رائع ،حيث
ساعدت جهوده في توفير األساس لجلب األدوية المضادة
للفيروسات القهقرية للماليين من البشر ،وإنقاذ األرواح
وسبل العيش واألسر.
وينطوي هذا النجاح العظيم على أربعة دروس ،األول أن
القطاع الخاص كان شريكا مهما ،من خالل توفير العقاقير
المحمية بموجب البراءات بتكلفة اإلنتاج ،وتنازلت شركات
األدوية عن تحقيق األرباح في الدول األكثر فقرا بدافع من
اللياقة وتحسين السمعة ،فقد أدركت أن حقوق البراءات ،إذا
مورست بشكل مفرط ،ستكون بمثابة حكم بإعدام الماليين
من الفقراء.
ثــان ـيــا ،كــانــت ال ـج ـهــود مــدعــومــة م ــن مــؤس ـســات خيرية
خاصة ،بقيادة ِبيل غيتس ،الذي ألهم آخرين أيضا بالتقدم
والـمـســاهـمــة ،فـقــد دع ـمــت مــؤسـســة ِب ـيــل ومـيـلـيـنــدا غيتس
الصندوق العالمي الجديد ،ومنظمة الصحة العالمية ،ولجنة
االقتصاد الكلي والصحة ،التي توليت قيادتها لمصلحة
منظمة الصحة العالمية في الفترة من  2000إلى ( 2001والتي
نظمت حملة ناجحة لزيادة تمويل المانحين لمكافحة األيدز
وغيره من األمراض القاتلة).
ثالثا ،اتخذ تمويل مكافحة األيدز هيئة المنح المباشرة ال
َ
قروض وول ستريت ،فلم ُينظر إلى مكافحة األيدز في البلدان
الفقيرة على أنها استثمار يولد الربح ويحتاج إلى هندسة
َ
مالية بارعة ،بل كان ُينظر إليه باعتباره منفعة عامة بالغة

sanaalhmoud@gmail.com
األهمية ،وتتطلب من المؤسسات الخيرية والدول المرتفعة
الدخل تمويل عالجات منقذة لحياة الفقراء والمحتضرين.
راب ـعــا ،تــولــى متخصصون مــدربــون فــي مـجــال الصحة
ال ـع ــام ــة ال ـج ـه ــود ب ــال ـك ــام ــل ،ف ــي ح ـي ــن ع ـم ــل ك ـي ــم وف ــارم ــر
كنموذجين لالحترافية واالستقامة ،فالصندوق العالمي
ال يـمــأ ج ـيــوب ال ـ ــوزراء ال ـفــاســديــن ،وال يـقــايــض التمويل
بــامـتـيــازات نفطية أو صـفـقــات س ــاح ،ويـطـبــق الـصـنــدوق
العالمي معايير فنية صارمة في التعامل مع الصحة العامة،
ويعتبر البلدان المتلقية مسؤولة -بما في ذلــك الشفافية
ومتطلبات التمويل المشترك -عن تسليم الخدمات.
يتعين على البنك الــدولــي أن يعود إلــى مهمته ،وتدعو
أهداف التنمية المستدامة ،بين أمور أخرى ،إلى القضاء على
الفقر المدقع والجوع ،وترسيخ التغطية الصحية الشاملة،
والتعليم االبتدائي والثانوي الشامل للجميع بحلول عام
 ،2030ولكن على الرغم من التقدم البطيء نحو تحقيق هذه
ُ
ظهر البنك أي عالمة تدل على انزعاج أو االتجاه
األهداف ،ال ي ِ
إلى تبني استراتيجية للمساعدة في وضع أهداف التنمية
المستدامة على المسار الصحيح لعام  ،2030بل على العكس
من ذلك ،كانت تحركات البنك الدولي باهتة عمليا ،بدال من
تبني أهداف التنمية المستدامة بوضوح ،وعالوة على ذلك،
ُس ِمع مسؤولون في البنك يتحدثون بشكل سلبي عن أهداف
التنمية المستدامة في أروقة السلطة.
ربما ال يريد الرئيس األميركي دونالد ترمب أن يسمع
عن مسؤوليات حكومته إزاء أهداف التنمية المستدامة ،لكن
مهمة كيم تتلخص في تذكرته والكونغرس األميركي بهذه
االلتزامات ،وأن رئيسا جمهوريا ،جورج دبليو بوش ،هو
الذي خاض بإبداع ونجاح المعركة ضد األيدز.
وربما تساعد مؤسسات وول ستريت على نطاق واسع في
إعادة هيكلة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ،والنقل العام،
والطرق السريعة ،وغير ذلك من مشاريع البنية األساسية
التي يمكنها تغطية تكاليفها من خالل الضرائب ورسوم
االستخدام ،ومن الممكن أن تساعد الشراكة بين وول ستريت
والبنك الدولي في ضمان السالمة البيئية لهذه المشاريع
وعدالتها مع المجتمعات المتضررة ،وسيكون كل هذا من
أجل الخير.
بيد أن مثل هذه المشاريع المصممة لتحقيق الربح أو
استرداد التكاليف على األقل ،ال تكفي ولو من بعيد إلنهاء
الفقر المدقع ،إذ تحتاج الدول الفقيرة إلى المنح ال القروض،
لتغطية تكاليف احتياجات أساسية مثل الصحة والتعليم،
وينبغي لكيم أن يستفيد من خبرته كرائد للصحة العالمية
خاض معركة ناجحة ضد األيــدز ،بالد من تبنى نهجا من
شأنه أن يغرق الدول الفقيرة في الديون ،فنحن نحتاج إلى
صوت البنك الدولي وجهوده المضنية لتعبئة تمويل المنح
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تتطلب الرعاية الصحية للفقراء التدريب المنتظم ونشر
العاملين فــي مجال الصحة المجتمعية ،وتوفير وسائل
التشخيص ،واألدوية ،وأنظمة المعلومات ،ويستلزم تعليم
الفقراء توفير المعلمين المدربين ،وحجرات الدرس اآلمنة
الحديثة ،وإمكانية التواصل مع مــدارس أخــرى والوصول
إل ــى الـمـنــاهــج عـلــى اإلن ـتــرنــت .وال ــواق ــع أن تحقيق أه ــداف
التنمية المستدامة هــذه ممكن ،ولـكــن هــذا لــن يتسنى إال
إذا توافرت استراتيجية واضحة ،فضال عن تمويل المنح،

وآليات التسليم الواضحة .كما ينبغي للبنك الدولي أن يعمل
على تطوير الخبرات الــازمــة لمساعدة الجهات المانحة
والحكومات المتلقية في إنجاح هذه البرامج ،ومن المؤكد
أن كيم يعرف كيف يقوم بذلك على وجه التحديد ،من واقع
خبرته الخاصة.
َ
إن ترامب وغيره من قادة العالم مسؤولون شخصيا عن
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ويتعين عليهم أن يبذلوا
قــدرا أكبر كثيرا من الجهد ،كما ينطبق الشيء نفسه على
َ
أصحاب الثراء الفاحش على مستوى العالم ،والذين بلغوا
درجة غير مسبوقة من الثراء تاريخيا ،فقد تلقوا الجولة تلو
األخــرى من التخفيضات الضريبية واإلعفاء ات الضريبية
الخاصة ،واالئتمان السهل من البنوك المركزية ،فضال عن
المكاسب االستثنائية من التكنولوجيات التي تعمل على
تعزيز األرباح في حين تؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض
أجور العمال غير المهرة.
وحتى في ظل رخاوة أسواق األوراق المالية مؤخرا ،فإن
َ
أصحاب المليارات في العالم ،الذين يتجاوز عددهم األلفين،
يملكون نحو  10تريليونات دوالر أميركي من الثروة ،وهو
ما يكفي لتغطية التمويل الكامل للجهود التراكمية الالزمة
إلنهاء الفقر المدقع ،إذا قامت الحكومات أيضا بدورها.
عند الــذهــاب إلــى وول ستريت ،أو داف ــوس ،أو غير ذلك
مــن مــراكــز الـثــروة ،ينبغي للبنك الــدولــي أن يلهم أصحاب
المليارات وأن يحضهم على توظيف ثرواتهم المتزايدة في
األعمال الخيرية الشخصية لدعم أهداف التنمية المستدامة.
والواقع أن ِبيل غيتس يفعل هذا على وجه التحديد ،وبنتائج
تاريخية ،في مجال الصحة العامة.
ُ
ترى َمن ِمن أصحاب المليارات قد يناصر أهداف التنمية
المستدامة في مجال التعليم ،والطاقة المتجددة ،والمياه
العذبة والصرف الصحي ،والــزراعــة المستدامة؟ من خالل
االستعانة بخطة واضحة في التعامل مع أهــداف التنمية
المستدامة ،يستطيع البنك الدولي أن يجد الشركاء القادرين
عـلــى مـســاعــدتــه فــي الــوفــاء بمهمته األســاسـيــة التاريخية
البالغة األهمية.
* أستاذ التنمية المستدامة وأستاذ السياسة الصحية
واإلدارة في جامعة كولومبيا ،ومدير مركز كولومبيا
للتنمية المستدامة وشبكة حلول التنمية المستدامة
التابعة لألمم المتحدة.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ُس ِمع مسؤولون في البنك
يتحدثون بشكل سلبي عن
أهداف التنمية المستدامة في
أروقة السلطة
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إعمار العراق ...ليس بسهولة الفرضيات المعلنة

• المطلوب منظمة كـ «التعاون األوروبي» تشرف على اإلنفاق وتحدد آلياته ليصيب أهدافه
• نموذج «مارشال» إلعمار أوروبا ومشروع تأهيل ألمانيا الشرقية وضعا تحت إدارة ناجحة
األحزاب
السياسية في
العراق هي
ً
األكثر فسادا
يليها البرلمان
والقضاء
والمؤسسة
العسكرية!

«الشفافية الدولية»

رئيس لجنة
النزاهة العراقية
يصف مهمته في
محاربة الفساد
بأنها كـ«إفراغ مياه
البحر بملعقة»!

أطلقت الكويت هذا األسبوع ورشة عالمية ضخمة،
تـحــت مسمى "مــؤتـمــر الـكــويــت الــدولــي إلع ــادة إعـمــار
ال ـعــراق" ،بـهــدف تمويل مشاريع وخـطــط استثمارية،
وأخـ ــرى إنـشــائـيــة ،فــي بـلــد دمــرتــه ال ـح ــروب الــداخـلـيــة
والخارجية ،على مدى سنوات.
وينعقد المؤتمر بناء على فرضيات عديدة للدولة
المضيفة؛ أولها ان استقرار العراق سينعكس إيجابا
على امن الكويت ،فضال عن أن مشاريع اعــادة اإلعمار
ستكون بوابة للنمو االقتصادي غير النفطي ،والتجاري،
انطالقا مــن ميناء مـبــارك الكبير ومدينة الحرير إلى
اســواق وسط آسيا وأوروبــا الشرقية .وهــذه فرضيات
مــن المرجح أن تصطدم بــواقــع حــال مــا يمكن وصفه
بالمؤسسات وطبيعة االقتصاد في بلد كالعراق.

الدول الفاشلة
غير أن مسألة إعمار العراق واالستفادة منه ليست
بالسهولة الواردة في الفرضيات أعاله ،ألن إعمار الدول
الفاشلة يستوجب ما هو أعمق من ضخ االمــوال على
مشاريع االستثمار والبنى التحتية ،ولنا في مشروع
إعادة إعمار اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية (خطة
م ــارش ــال) ،أو ب ـص ــور ٍة أص ـغــر م ـش ــروع إع ـ ــادة تأهيل
مقاطعات ألمانيا الشرقية ،بعد توحد األلمانيتين؛ ففي
حالة مارشال كان الهدف األساسي قبل البناء واإلعمار
هــو ال ـخــروج مــن آث ــار الهزيمة على اكـبــر دول الـقــارة،
خصوصا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ،الى جانب إيقاف
مد اليمين المتطرف الذي دمر اوروبا قبل الحرب وكل
آثارها االجتماعية واالقتصادية السلبية ،فتم إنفاق
ما يوازي  13مليار دوالر في ذلك الوقت ،تحت إشراف
"منظمة الـتـعــاون االقـتـصــادي االوروب ـ ــي" ،باعتبارها
جهة مكلفة باإلنفاق وتحديد اتجاهاته ،فنجحت في
إعمار وتشغيل آالف المشاغل والمصانع في أوروبا...
فـكــان التحدي يرتكز على أن ال ــدول الفاشلة ستكون
نتائجها على محيطها أسوأ بكثير من نتائج الحرب
العالمية ،وبالتالي فإن اعــادة اإلعمار يجب أن ترتبط
بــإعــادة تأهيل المجتمع الصناعي وتطوير التعليم

وربط االعمال باالقتصاد وتطوير النظم السياسية في
االتجاه الديموقراطي ،بما ال يتيح لألحزاب المتطرفة
مجددا تولي السلطة في القارة التي نفضت غبار حربها
المدمرة.

الوحدة األلمانية
أما النموذج األصغر الذي يرتبط بالتأهيل أكثر من
إعادة اإلعمار فهو نموذج ألمانيا الشرقية بعد الوحدة
األلمانية التي أطلقت "برنامج للتنمية الوطنية" ،بهدف
إذابة الفوارق بين سكان الشرقية والغربية ،في مجاالت
االقتصاد والسكان والمعيشة والبنى التحتية ،وفق ادارة
عالية الحصافة ،فتصدرت ألمانيا الموحدة اقتصاد
ً
اوروب ــا ،واحتلت مؤخرا المركز األول كأكثر دولــة في
ً
العالم تمتلك فائضا في حسابها الجاري عند  289مليار
دوالر ،وباتت تسجل المستوى األقل في منطقة اليورو،
من حيث معدالت البطالة عند  5.6في المئة ،فضال عن
بلوغها المرتبة الثالثة عالميا كأكبر حصة صادرات
بعد الصين والواليات المتحدة ...وهذه مستويات لم
يكن باإلمكان تسجيلها لو أن ألمانيا الموحدة تجاهلت
تأهيل مقاطعاتها الشرقية.

ثروات وفساد
وفي الحقيقة ،فإن وضع العراق ليس بتعقيد حالة
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ،وال ببساطة نموذج
ألمانيا الشرقية بعد الوحدة ،إال أن ثمة عوامل يجب
أال تكون غائبة عن ملف إعادة اإلعمار ،أولها ان تفشي
الفساد وتمكنه من مؤسسات الدولة وأحزابها ال يستقيم
مع ضخ المليارات واالستثمارات والمشاريع ،في بلد
من اكثر دول العالم فسادا ،رغم أنه بلد غني ومتنوع
بالثروات النفطية ،التي تضعه كرابع أكبر مصدر للنفط
في العالم ،بعد السعودية وروسيا والواليات المتحدة،
وصاحب أعلى قفزة انتاجية في استخراج النفط خالل
آخر  5سنوات ،فضال عن الثروة الضخمة من األراضي
الصالحة للزراعة ،بما يوازي  60في المئة من أراضيه،

الى جانب االمكانيات السياحية وتوافر األيدي العاملة
لمختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويبلغ الناتج القومي لالقتصاد العراقي نحو 170
مليار دوالر ،يقابله ثلثا هــذا المبلغ على شكل ديون
سيادية ،نتيجة لفساد وسوء اإلدارة ،إذ يحتل العراق
المرتبة الـ ــ 166مــن أصــل  176دول ــة ،بحسب تصنيف
منظمة الشفافية الــدول ـيــة ،مــع التنويه ب ــأن األح ــزاب
ً
السياسية في العراق هي المؤسسة األكثر فسادا في
البالد ،يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية!
بل إن رئيس لجنة النزاهة العراقية حسن الياسري
يصف مهمته في محاربة الفساد بأنها كــ"إفــراغ مياه
البحر بملعقة" ,ولعل الحديث عن المؤشرات الدولية
يعطي انـطـبــاعــا ح ــول م ــدى ك ـفــاءة اإلدارة فــي بـغــداد
وفسادها على مختلف المستويات ،إذ إن العراق هو
الدولة النفطية ،مع ليبيا ،التي رفض مؤشر التنافسية
ً
العالمية تصنيفها تعليميا فــي إط ــار التقييم الــذي
شمل  140دولة في عموم العالم ،باعتبارهما دولتين
ال تتوفر فيهما أبسط معايير الجودة في التعليم .أما
على مستوى سهولة ممارسة األعمال فإن التصنيف
الذي حصل عليه العراق عند المرتبة  161عالميا يترجم
المستوى المتدني الذي وصل اليه االقتصاد .وفي مؤشر
السالم ،الذي يرصد مستوى األمان عالميا ،فإن العراق
جــاء في ذيــل القائمة ( 161من أصــل  ،)163أفضل فقط
من سورية وأفغانستان ،وفي المرتبة رقم  142عالميا
من أصل  149دولة في مؤشر االزدهار ،في حين يحتل
العراق بثرواته النفطية وغير النفطية المرتبة الثالثة
عربيا ،على قائمة الواليات المتحدة للدول المعتمدة
على مساعداتها بعد األردن ومصر.

ميليشيات ومؤسسات
أزم ـ ــة ال ـطــائ ـف ـيــة ف ــي الـ ـع ــراق م ـع ــروف ــة ومـعـلـنــة،
لكنها بلغت من السوء أنها أفرزت مؤسسات أعلى
مــن الــدولــة ,فــرغــم وج ــود بــرلـمــان وأحـ ــزاب ،وحتى
حكومة منتخبة ،فإن الواقع أمر آخر ،فالميليشيات
تــديــر الـحـكــم ،والـحـكــومــة تنشئ مـيـلـيـشـيــات ...في

َّ
«السعري» يقفز  %1.6وصعود طفيف لـ«الوزنيين»!
تراجع السيولة الى  10ماليين دينار واألسهم تنخفض إلى  65مليون سهم

مفارقة ال تفهم إال في سياق استخدام عوائد النفط
والمساعدات الخارجية في تغذية النزاع الطائفي!
ولعل أول أســاســات إع ــادة اإلعـمــار ألي بلد هــو ما
يـعــرف ب ــ" تـســويــة ال ـن ــزاع" ،اي الـعـمــل عـلــى تـجــاوز
األزم ـ ــات وب ـن ــاء الـثـقــة وال ـع ـمــل عـلــى خـفــض درج ــة
التوتر ومساهمة كل االطراف في العملية السياسية،
بــاعـتـبــارهــا ال ــوع ــاء الــوحـيــد لـلـحـكــم ،بــا واج ـهــات
عسكرية أو جماعات منفلتة عن سيطرة الدولة.

نماذج دولية ناجحة
ال ضـيــر فــي تـبـنــي ال ـن ـمــاذج الــدول ـيــة الـنــاجـحــة،
وت ـحــديــدا إن ـشــاء ج ـهــات مـشـهــود لـهــا بالحصافة
والنزاهة لتولي عمليات اإلنـفــاق ومتابعة عملية
اعـ ــادة إع ـمــار ال ـع ــراق ،تـمــامــا مـثــل ن ـمــوذج منظمة
التعاون االقتصادي االوروبي ،بعد الحرب العالمية
الثانية ,فملف اإلعمار لدولة مثل العراق يمثل ،بال
ً
شك ،رهانا على المدى الطويل ،خصوصا في ظل
غياب الحكم الرشيد في العراق وضعف المؤسسات
وابتالع الفساد ألي فرص تنموية ،فمثل هذه اآللية
الخاصة باإلنفاق والمتابعة من الجهات الدولية
تجعل تحقيق مـلـيــارات الـ ــدوالرات ألهــدافـهــا أكثر
فاعلية ،وأيـضــا بالنسبة للكويت التي تــراهــن في
إعمار العراق على اقتصادها ،فلن يتحقق مبتغاها
في ظل فوضى اإلدارة وفسادها وتعدد مراكز القرار
وارتفاع احتماالت األعمال العدائية.
ففوضى السالح وحدها من شأنها أن تبدد الموارد
التي تم تخصيصها ألي مشروع ،وهذا ٍّ
تحد حقيقي،
فإعادة اإلعمار ال ترتبط فقط بالمال ،ولكن بمشاريع
وخطط وقياس لألداء ومدى النجاح فيه ،لتحديد جدارة
اإلدارة في إنفاق المبالغ المخصصة لها.
إن الحكمة فــي التعامل مــع ملف الـعــراق تكمن في
م ـســاعــدتــه ع ـلــى إص ـ ــاح إدارت ـ ـ ــه وح ـك ـمــه واق ـت ـصــاده
ومجتمعه ونـظـمــه ،وإال فــإن األمـ ــوال الــداعـمــة لكل ما
سبق ستكون سالحا لتعزيز أمراض العراق السياسية
واالقتصادية واألمنية.

أع ــادت الـشــركــة الكويتية للتمويل واالستثمار
«كفيك» تصنيف استثماراتها المالية البالغة 7.32
ماليين دينار (بخالف محفظة القروض) والمحاسب
ً
عنها وفقا لمعيار المحاسبة الــدولــي السابق رقم
( )39الــذي حل محله معيار التقرير المالي الدولي
الجديد رقم (.)9
ً
وأوضحت الشركة أنه تمت إعادة التصنيف وفقا
لمتطلبات ذلك المعيار الجديد ،الذي أصبح واجب
التطبيق من  1يناير  2018وسيتم تسجيل أثر إعادة

«ان» تخسر  7.03ماليين دينار
ذكرت شركة «ان ديجيتال سيرفس»
القابضة أن النتائج األولية لعام 2017
أظ ـه ــرت تـكـبــدهــا خـســائــر بـقـيـمــة 7.03
ماليين دينار بمقدار  8.13فلوس للسهم،
مـقــابــل تسجيلها خـســائــر بقيمة 5.37
ماليين دينار بواقع  6.22فلوس للسهم
في عام .2016

●

علي العنزي

أق ـف ـلــت ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
لـبــورصــة الـكــويــت على مكاسب متفاوتة
في تعامالت جلسة أمس ،إذ ارتفع المؤشر
السعري بنسبة كبيرة بلغت  1.61في المئة
تعادل  107.07نقاط ليقفل على مستوى
 6777.38ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا س ـجــل ال ـمــؤشــر
ً
ً
الوزني ارتفاعا محدودا بنسبة  0.12في
ً
المئة هي  0.48نقطة ،مقفال على مستوى
 409.65ن ـقــاط ،ون ـمــا مــؤشــر "كــويــت "15
بنسبة أكـبــر مــن الــوزنــي بلغت  0.29في
ال ـم ـئــة ،ت ـس ــاوي  2.68نـقـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  941.79نقطة.
وت ــراج ـع ــت ح ــرك ــة الـ ـ ـت ـ ــداوالت م ـقــارنــة
م ــع م ـس ـتــويــات ـهــا ،أم ــس األول ،إذ بلغت
الـسـيــولــة فــي جلسة األم ــس مـسـتــوى 9.9
ماليين دينار ،بينما تراجعت كمية األسهم
الـمـتــداولــة  65.3مـلـيــون سـهــم نـفــذت عبر
 2588صفقة.

السعري
بعد سبات طويل خالل الفترة الماضية
وبـعــد أن كــانــت لــه األفـضـلـيــة فــي تحقيق
ال ـمــؤشــر ال ـس ـعــري مـكــاســب كـبـيــرة خــال
العام الماضي ،عاد هيومن سوفت وطار

بالمؤشر السعري وبمساعدة سهم ريم
ليربح أكثر من  1.6في المئة ،وهي ما لم
ً
يستحقه السوق عموما ،إذ كانت تحركات
الـسـيــولــة م ـح ــدودة ول ــم ت ــزد عـلــى حــاجــز
 10مــاي ـيــن س ـه ــم ،ت ــرك ــزت ع ـلــى األس ـهــم
القيادية ،مثل الوطني وبيتك وبنك وربة،
ً
ً
بينما سجل سهم اال ثـمــار نشاطا كبيرا
كان حوالي  25في المئة من نشاط السوق
اإلجمالي ،سانده سهم االمتياز بتعامالت
فاقت  5ماليين سهم ،بينما عــادت بقية
األس ـهــم الـصـغـيــرة إل ــى ال ــرك ــود والـفـتــور،
لتنتهي الجلسة خضراء وبشدة للسعري
وب ــدف ـع ــة م ــن ت ـع ــام ــات س ـه ـمــي هـيــومــن
ســوفــت وري ـ ــم ،بـيـنـمــا رب ـحــت ال ـمــؤشــرات
الوزنية نسب محدودة.
وعـلــى مـسـتــوى مــؤشــرات أس ــواق دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ،ك ــان ال ـلــون
ً
األخ ـض ــر األك ـث ــر وض ــوح ــا ،رغ ــم خ ـســارة
جــديــدة ألس ـعــار الـنـفــط أع ــادت بــرنــت إلــى
ً
مستوى  62.5دوالرا للبرميل ،بينما فقد
ً
نــايـمـكــس م ـس ـتــوى  60دوالرا لـلـبــرمـيــل،
ً
وتداول على مستوى  58.5دوالرا للبرميل
بعد إحصاء ات معهد البترول األميركي،
ً
الـتــي أظـهــرت ارتـفــاعــا فــي مـخــزون الخام
األميركي ،وبقيت األسعار بانتظار بيانات
المخزون مساء أمس ،من قبل وكالة الطاقة
األم ـيــرك ـيــة ،وتــراج ـعــت أس ـ ــواق الـبـحــريــن

أداء القطاعات
طغت السلبية على أداء القطاعات ،إذ
انخفضت مــؤشــرات سبعة قطاعات هي
تأمين بـ  7.9نقاط ورعاية صحية بـ 3.5
نقاط ومواد أساسية واتصاالت وخدمات
مــال ـيــة ب ـ ـ  2.5ن ـق ـطــة ل ـكــل مـنـهـمــا وسـلــع
استهالكية ب ـ  0.2نقطة ،بينما ارتفعت
مؤشرات أربعة قطاعات هي صناعية بـ
 5نقاط وعقار بـ  3.1نقاط وبنوك بـ 1.5
نقطة وخــدمــات استهالكية بـ  0.9نقطة،
واسـتـقــرت مــؤشــرات ثــاثــة قـطــاعــات هي
ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز وم ـن ــاف ــع وأدوات مــالـيــة
وبقيت دون تغير.
وتـ ـص ــدر س ـهــم وط ـن ــي قــائ ـمــة األس ـهــم
األكثر قيمة ،إذ بلغت تداوالته  1.4مليون
دينار ،بارتفاع بنسبة  0.8في المئة ،تاله
س ـهــم بـيـتــك بـ ـت ــداول  1.2م ـل ـيــون دي ـن ــار،
بتراجع بنسبة  0.34فــي المئة ،ثــم سهم
ً
االث ـم ــار م ـت ــداوال  844أل ــف دي ـن ــار ،وبـقــي
ً
ً
مستقرا دون تغير ،ورابعا سهم االمتياز
بتداول  795ألف دينار وبخسارة بنسبة
ً
 1.3ف ــي ال ـم ـئــة ،وأخـ ـي ــرا س ـهــم ب ـنــك ورب ــة

العراق خارج
تصنيف التعليم
ً
و 161عالميا في
سهولة ممارسة
األعمال وفي
ذيل «االزدهار»
ً
والثالث عربيا على
قائمة المساعدات
األميركية

ُ
«كفيك» تعيد تصنيف استثمارات مالية بـ  7.3ماليين دينار

بـلـغــت أربـ ــاح شــركــة «أم الـقـيــويــن»
لالستثمارات العامة  17.2ألف درهم
بواقع  0.047فلس للسهم عن السنة
ا ل ـمــا ل ـيــة  ،2017م ـق ــار ن ــة بتحقيقها
ً
أربـ ــاحـ ــا ب ـل ـغــت  29.008ألـ ــف دي ـن ــار
بمقدار  0.08فلس للسهم عام .2016

واإلمــارات ،بينما ربحت مؤشرات سوقي
ال ـكــويــت وق ـطــر بـنـسـبــة كـبـيــرة ومـكــاســب
محدودة في السعودية وعمان.

albaghli74@gmail.com

أخبار الشركات

«أم القيوين» تربح 17.2
ألف درهم

بتداول  515ألف دينار وبنمو بنسبة 1.7
في المئة.
ومــن حيث قائمة األسهم األكثر كمية،
ً
ج ــاء أوال سـهــم االث ـم ــار إذ تـ ــداول بكمية
ً
بلغت  18.7مليون سهم ،وبقي مستقرا دون
ً
تغير وجاء ثانيا سهم االمتياز بتداوالت
بلغت  5.4ماليين سهم ،وبانخفاض بنسبة
ً
 1.3في المئة ،كما أسلفنا ،وجاء ثالثا سهم
صناعات بتداول  2.4مليون سهم وبنمو
ً
بنسبة  0.63في المئة ،وجــاء رابعا سهم
ً
أجوان متداوال  2.2مليون سهم وبتراجع
ً
ب ـن ـس ـبــة  1.3فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وجـ ـ ــاء خــام ـســا
سهم بنك وربــة بتداول  2.2مليون سهم،
وبارتفاع بنسبة  1.7في المئة.
ً
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكـثــر ارتفاعا
سهم ريــم ،إذ ارتفع بنسبة  20في المئة،
تاله سهما تمكين وهيومن سوفت بنسبة
 9.7فــي المئة لكليهما ،ثــم سهم المدينة
ً
بنسبة  6.1في المئة ،وأخيرا سهم معادن
بنسبة  5.6في المئة.
ً
وك ـ ــان أك ـث ــر األسـ ـه ــم ان ـخ ـف ــاض ــا سـهــم
استهالكية ،إذ انخفض بنسبة  19.1في
المئة ،تــاه سهم العقارية بنسبة  19في
المئة ،ثم سهم ك تلفزيوني بنسبة  16.6في
ً
المئة ،ورابعا سهم أسمنت أبيض بنسبة
ً
 11.9ف ــي ال ـم ـئــة ،وأخـ ـي ــرا س ـهــم التعمير
بنسبة  7.8في المئة.

محمد البغلي

ذلــك التصنيف على األرص ــدة االفتتاحية لــأربــاح
ُ
المرحلة كما في  1يناير  .2018وقالت الشركة ،إنه
ال يوجد تأثير على إجمالي حقوق ملكية «كفيك»،
إذ انخفضت األرباح ُ
المرحلة للشركة بمبلغ 101.02
ألف دينار مع زيادة مقابلة بنفس المبلغ في حساب
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات المالية المبوبة
من خالل الدخل الشامل ،موضحة أن هذا األثر خاضع
للتدقيق من قبل مراقبي الحسابات.

ً
«السينما» :توصية بتوزيع  %55نقدا
ً
حققت شركة السينما الكويتية الوطنية أرباحا بقيمة
 10.16ماليين دينار بواقع  107.89فلوس للسهم في الفترة
ً
المالية المنتهية في  ، 2017/12/31مقابل تحقيقها أرباحا
ً
بقيمة  9.33ماليين دينار بمقدار  99.05فلسا للسهم في
الفترة نفسها من عام  ،2016وأوصى مجلس إدارة الشركة
بتوزيع أرباح نقدية بواقع  55في المئة عن عام .2017

ً
«جي إف إتش» :توصية بتوزيع  %8.7نقدا
ا عـ ـتـ ـم ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة
م ـج ـمــوعــة «ج ـ ــي إف إت ــش
المالية» البيانات المالية
لـلـفـتــرة ا لـمــا لـيــة المنتهية
فــي  2017/12/31وأظـهــرت
ً
تحقيق المجموعة أرباحا
ق ــدره ــا  31.43أل ــف دي ـنــار
بواقع  10.8فلوس للسهم،
م ـقــابــل  66.26ألـ ــف دي ـنــار
ً
أرباحا في الفترة المماثلة

ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي بــرب ـح ـيــة
ً
 26.86فـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــا لـ ـلـ ـسـ ـه ــم،
وأوصـ ـ ـ ــى م ـج ـل ــس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بواقع
 8.7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـقـيـمــة
االس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا تـ ــم رف ــض
استقالة جاسم الصديقي
مــن مجلس إدارة «جــي إف
إتش المالية».

استقالة الغريبة
من «االستثمارات»

«القرين» :تسهيالت ائتمانية بـ  25مليون دينار

أفادت شركة االستثمارات الوطنية
بــأن نــائــب الــرئـيــس التنفيذي لقطاع
الـخــزيـنــة واألوراق الـمــالـيــة العالمية
م ـح ـمــد ال ـغ ــري ـب ــة ،تـ ـق ــدم بــاسـتـقــالـتــه
بتاريخ  2018/2/13على أن يكون آخر
يوم عمل له بتاريخ .2018/3/31

توصلت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية
إلى اتفاق للحصول على تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك
المحلية بالدوالر ،بما ُيعادل  25مليون دينار.
وقالت الشركة ،إن توصلها لالتفاق يأتي في إطار إعادة
تمويل ديونها الحالية من بــاب تنويع مصادر التمويل
بشروط تمويلية أفضل.

انسحاب «نفائس» اليوم

إيقاف التداول على «آبار»

ذكـ ـ ــرت ب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت أن ال ـي ــوم
(الخميس) هــو تــاريــخ انسحاب شركة
نفائس القابضة (نفائس) من البورصة.

كشفت بورصة الكويت عن وقف التداول في أسهم شركة
ً
برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة (آبار) اعتبارا من اليوم
إلى حين ورود بيانات .2017-12-31

ترسية مناقصة على «سفن» بـ  21مليون دينار
أعـلـنــت شــركــة الـصـنــاعــات الهندسية الثقيلة
وب ـن ــاء ال ـس ـفــن تــرس ـيــة مـنــاقـصــة تــاب ـعــة لـ ــوزارة
الكهرباء والماء على الشركة بقيمة  20.75مليون
دينار.
وقالت الشركة ،إن المناقصة خاصة بتنفيذ
أعمال الصيانة للمعدات الميكانيكية في محطات

توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه «محطة
الزور».
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة ،أن الـمـنــاقـصــة مــدتـهــا 5
س ـن ــوات ،وأن األرب ـ ــاح التشغيلية الـنــاتـجــة عن
المناقصة ســوف يتم إدراج ـهــا ضمن البيانات
المالية للشركة بداية عام  2018وحتى عام .2023
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ً
 65.2مليون دينار أرباح «برقان» في  2017بواقع  25.4فلسا
ةديرجلا
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اقتصاد

العجيل :كل بنوكنا التابعة تحقق الربحية وتستمر في النمو وتحظى بمعدالت رأسمالية قوية
قال ماجد العجيل ،إنه على
الرغم من استمرار الظروف
الصعبة
المحيطة بالبيئة ً
ً
التشغيلية عالميا وإقليميا
ً
الفريق ًالتنفيذي
أحرز
،
ومحليا
ً
لبنك برقان تقدما كبيرا في
المبادرات الرئيسية الهادفة
إلى االستخدام األمثل لرأس
المال واحتساب وإدارة
المخاطر وكفاءة التشغيل.

أعلنت مجموعة بنك بــرقــان ،أمــس ،النتائج
المالية لعام  2017وأظهرت فعالية خطة تركيز
البنك الهادفة إلى تحسين العوائد للمساهمين،
وعلى جودة األرباح والكفاءة التشغيلية ،وعلى
مــواصـلــة تحسين ج ــودة األص ــول .ففي الفترة
المنتهية في  31ديسمبر  2017بلغ صافي الربح
المعلن  65.2مليون دينار « 214.9مليون دوالر»
ً
في حين بلغت ربحية السهم  25.4فلسا ،وبلغ
صافي الربح األساسي ،باستثناء المخصصات
االح ـتــرازيــة وبـعــد احـتـســاب تكلفة (س ـن ــدات)1
 AT 76.2مليون ديـنــار كويتي « 251.4مليون
دوالر» وعليه بلغ العائد على حقوق المساهمين
الـمـلـمــوســة  12.5ف ــي ال ـم ـئــة .وي ــوص ــي مجلس
اإلدارة بـتــوزيــع أرب ــاح نقدية بنسبة  7و 5في
المئة أسهم منحة.
وفي التفاصيل ،سجلت اإليرادات التشغيلية
ً
للمجموعة ن ـمــوا بنسبة  2فــي ا لـمـئــة مـقــار نــة
بنفس الفترة من العام السابق ،لتصل إلى 239.4
مليون دينار « 789.8مليون دوالر» ،وتحسنت
الـ ـكـ ـف ــاءة الـتـشـغـيـلـيــة م ــع ان ـخ ـف ــاض ال ـن ـف ـقــات
التشغيلية بنسبة  4في المئة لتصل إلى 109.2
ً
ماليين دينار « 360.2مليون دوالر» «ونظرا إلى
جودة األرباح وتحسن الكفاءة التشغيلية ،نمت
األر ب ــاح التشغيلية بنسبة  8فــي المئة لتصل
إلى  130.2مليون دينار « 429.5مليون دوالر».

نسبة كفاية
رأس المال
%16.2

نسبة القروض
المتعثرة %2.7

ً
ً
ً
وأيضا سجلت جودة األصول تحسنا ملحوظا
مع تراجع نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى
 2.7في المئة مع تغطية بنسبة  155في المئة،
وانخفاض تكلفة االئتمان إلى  0.9في المئة.
ً
وأي ـض ــا ،نـمــت ال ـقــروض والـسـلـفـيــات بنسبة
 4.3في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.4
مليارات دينار « 14.6مليار دوالر» ،بينما نمت
ودائع العمالء بنسبة  11في المئة لتصل إلى 4.2
مليارات دينار « 13.8مليار دوالر».
وقـ ــال مــاجــد الـعـجـيــل رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
م ـج ـمــوعــة ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان ،إن ـ ــه «عـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
استمرارية الظروف الصعبة المحيطة بالبيئة
ً
ً
ً
التشغيلية عالميا وإقليميا ومحليا ،فإن الفريق
ً
ً
الـتـنـفـيــذي أح ــرز ت ـقــدمــا ك ـب ـيــرا ف ــي ال ـم ـبــادرات
الرئيسية الهادفة إلى االستخدام األمثل لرأس
الـ ـم ــال واحـ ـتـ ـس ــاب وإدارة ال ـم ـخ ــاط ــر وك ـف ــاء ة
التشغيل.

العائد على حقوق
المساهمين
الملموسة %12.5

وأضــاف العجيل أن البنك تمكن من تحقيق
نـمــو فــي ال ـقــروض والـسـلـفـيــات فــي  2017على
أساس سنوي بنسبة  4.3في المئة ،إضافة إلى
تخفيض نسبة األ ص ــول المرجحة بالمخاطر
«بعد استبعاد التأثيرمن احتساب الضمانات
ً
العقارية» .وأيضا تم تحقيق تحسن مستمر في
جــودة األص ــول ،إذ انخفضت وبشكل ملحوظ
نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى  2.7في المئة
للمجموعة ككل وإلى  1.8في المئة لبنك برقان
الكويت «العمليات المحلية».
وذكر أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.2
ً
في المئة كما في  31ديسمبر  ،2017وأيضا عمد
البنك خالل  2017إلى االستثمار الجاد في تقوية
قدراته إلدارة المخاطر وااللتزام والتحكم.
وبين «أن قوة قدراتنا التشغيلية تسفر عن
أداء قــوي ومستمر انعكس فــي عــام  2017من
خ ــال ج ــودة األربـ ــاح وتـقـلـيــل االع ـت ـمــاد بشكل

عمومية «الكويت الدولي» تقر توزيع %70
من إجمالي رأس المال
أكد رئيس مجلس إدارة شركة
م ـع ــرض ال ـكــويــت ال ــدول ــي عـمــاد
تيفوني ،أن شركة معرض الكويت
الدولي  -شركة مساهمة كويتية
(مقفلة) نفذت ،من خالل مجلس
إدار ت ـ ـ ـهـ ـ ــا واإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـيــذ يــة
وجـمـيــع الـمــوظـفـيــن والـعــامـلـيــن
بالشركة والشركات التابعة لها،
الـخـطــة ال ـمــرســومــة لبرنامجها
لعام  2017والـتــي حققت معظم
األه ـ ــداف الـمــوضــوعــة س ــواء من
ناحية عدد المعارض والفعاليات
أو م ــن نــاح ـيــة تـعـظـيــم األرب ـ ــاح
وإنجازات الشركة لعام .2017
جـ ــاء ذل ـ ــك ،م ــن خـ ــال ان ـع ـقــاد
اجتماع الجمعية العامة العادية
ال ـس ـن ــوي ــة ل ـل ـش ــرك ــة عـ ــن ال ـس ـنــة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2017التي عقدت أمس األول في
الهيئة العامة للصناعة ،بنسبة
ح ـض ــور ب ـل ـغــت  100ف ــي ال ـم ـئــة،
بـ ـحـ ـض ــور ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـلـشــركــة ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـن ـصــار،
والـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــؤون

الـ ـم ــالـ ـي ــة واالداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـم ـ ــوارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـحـ ـم ــدان،
وش ـ ـهـ ــدت اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـت ـقــريــر
ال ـس ـن ــوي ل ـل ـشــركــة ع ــن الـنـتــائــج
ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـت ــي قــامــت
الشركة بتحقيقها خــال السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
.2017
وق ـ ـ ــال ت ـي ـف ــون ــي ،إن ال ـش ــرك ــة
ً
ن ـظ ـم ــت  94مـ ـع ــرض ــا وف ـع ــال ـي ــة
ً
خالل عام  ،2017مشيدا بالنقلة
النوعية الجديدة لصاالت شركة
معرض الكويت الدولي وجميع
ً
م ــراف ـق ـه ــا ال ـح ــدي ـث ــة خ ـص ــوص ــا
الـ ـص ــال ــة رقـ ـ ــم  7الـ ـت ــي س ـت ـكــون
أيقونة مـعــرض الكويت الــدولــي
لناحية تخصيصها قاعة خاصة
ب ــال ـم ـن ــاس ـب ــات الـ ـخ ــاص ــة وع ـقــد
ال ـمــؤت ـمــرات ال ـتــي ت ــم افـتـتــاحـهــا
ً
أخـيــرا في شهر فبراير الجاري،
واس ـت ـضــافــت ب ـكــل ف ـخــر افـتـتــاح
معرض كويت إكسبو .2018
ول ـف ــت إلـ ــى أن هـ ــذه الـمــرحـلــة
ً
تــأتــي اسـتـكـمــاال لـمــا تــم تنفيذه

من تطوير في المراحل السابقة
ل ـل ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة ،ال ـت ــي شـمـلــت
كـ ــامـ ــل صـ ـ ـ ــاالت ومـ ـ ــرافـ ـ ــق أرض
ال ـم ـعــارض ،ولـتـضــاهــي بــه أكبر
صاالت العرض عبر االرتقاء بها
للوصول إلــى مـصــاف المعايير
ً
ً
األكـثــر تـطــورا وتنظيما ،لتكون
ً
ً
ً
صــرحــا كـبـيــرا مـشــرفــا للكويت،
ولتحوز أعلى درجات الرضا من
عمالئها في الكويت وخارجها.
وأقرت العمومية بنود جدول
أعـمــالـهــا ،ال ـتــي تضمنت سماع
تقرير مجلس اإلدارة عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2017والمصادقة عليه ،وتضمن
ك ـ ــذل ـ ــك سـ ـ ـم ـ ــاع ت ـ ـقـ ــريـ ــر مـ ــراقـ ــب
حـ ـس ــاب ــات الـ ـش ــرك ــة عـ ــن ال ـس ـنــة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2017والمصادقة عليه ،كما تم
االطـ ــاع عـلــى الـبـيــانــات المالية
الختامية المجمعة للشركة عن
السنة المالية المنتهية فــي 31
ديسمبر  2017والمصادقة عليها،
كذلك تمت الموافقة على توزيع

«غلوبل» تساهم في توسع «يارغيجي»
في قطاع التجزئة بالسعودية والكويت
أعـلــن بـيــت االسـتـثـمــار العالمي
(غلوبل) ،توقيع شركة يارغيجي،
وه ــي إحـ ــدى ال ـعــامــات الـتـجــاريــة
ل ــأزي ــاء الـنـســائـيــة فــي تــركـيــا منذ
عام  1978والمملوكة والمدارة من
ذراع إدارة األصول البديلة (غلوبل
كابيتال مانجمنت) ،اتفاقيات لمنح
حقوق امتياز رئيسي مع اثنين من
كبار تجار التجزئة بــدول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،لـلـتــوســع في
السعودية والكويت.
فـ ـف ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ت ـ ــم تــوق ـيــع
اتفاقية امتياز رئيسة مع مجموعة
مــوســى إبــراه ـيــم الـكـلـثــم وأوالده،
الف ـت ـتــاح ثــاثــة م ـتــاجــر بالمملكة
فــي جــدة وال ــدم ــام ،وسيتم افتتاح
أول مـتـجــريــن ف ــي مـ ــارس الـمـقـبــل.
وستعرض المتاجر أزياء نسائية،
إض ــاف ــة إلـ ــى األح ــذي ــة وال ـح ـقــائــب
واإلكسسوارات.
وت ـعــد مـجـمــوعــة الـكـلـثــم إح ــدى
أكـبــر الـشــركــات فــي تـجــارة الجملة
وال ـت ـج ــزئ ــة ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ودول
مجلس التعاون .تأسست منذ أكثر
م ــن  50ع ــام ــا ،وت ـع ـمــل ف ــي ت ـجــارة
المنتجات الـخــاصــة بـغــرف الـنــوم
وال ـح ـم ــام ــات وال ـم ـطــابــخ وأدوات
الـ ـم ــائ ــدة والـ ـم ــاب ــس وم ـن ـت ـجــات
المنسوجات األخرى.

أم ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،فـسـتـفـتـتــح
مجموعة التمدين ،شركة رائدة في
التطوير العقاري ،أول متجر يحمل
العالمة التجارية «يارغيجي» بأحد
المجمعات التجارية المرموقة قيد
التطوير خــال األسـبــوع األول من
أبريل المقبل ،مع خطط للتوسع في
عدد من مواقع أخرى.
وت ــدي ــر مـجـمــوعــة ال ـت ـمــديــن من
خالل شركتها التابعة ( 360ستايل)
عددا من العالمات التجارية الراقية،
منها« :غوتشي» و»بوتيغا فينيتا»
و»ســان ل ــوران» ،من خــال شراكات
وحقوق امتياز في الكويت .وستقوم
شركة التمدين للتجارة العامة ،التي
تأسست حديثا ،بتمثيل وتشغيل
عدد من العالمات التجارية ألزياء
وإكـ ـسـ ـس ــوارات ف ــاخ ــرة ،وبــأسـعــار
معقولة ،ضمنها «يارغيجي».
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
«يارغيجي» ورئيس إدارة صناديق
ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـخ ــاص ــة ف ــي «غ ـل ــوب ــل»،
إح ـس ــان س ــان ـك ــاي ،إن «اتـفــاقـيـتــي
االمتياز تمثالن المعالم الرئيسة
في استراتيجية توسعة (يارغيجي)
ف ــي دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،الـتــي
تمثل أكبر سوق دولي لمنتجاتنا
ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـب ـيــانــات ال ـتــاري ـخ ـيــة.
نحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع

إحسان سانكاي

السهم
ربحية
ً
 25.4فلسا

ملحوظ على اإليرادات غير المكررة.
وأض ــاف العجيل أن «بـنــوكـنــا الـتــابـعــة كلها
تـحـقــق الــربـحـيــة وتـسـتـمــر فــي الـنـمــو وتحظى
بمعدالت رأس مالية قوية ،فالعمليات الدولية
تـســاهــم اآلن بـنـسـبــة  45ف ــي الـمـئــة م ــن الــدخــل
التشغيلي للمجموعة ،وتدل جميع المؤشرات
المالية الرئيسية للمجموعة على استمراريتنا
ً
في المضي قدما في االتجاه الصحيح».
وتـ ـق ــدم ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،بــال ـش ـكــر ال ـجــزيــل
«لعمالئنا ومساهمينا على ثقتهم في قدراتنا،
وكذلك لبنك الكويت المركزي على دعمه ،كما أود
أن أشكر فريق اإلدارة التنفيذية على قيادتهم،
وت ـن ـف ـيــذهــم ال ـم ـم ـتــاز لــاسـتــراتـيـجـيــة ال ـعــامــة،
ولموظفينا على دعمهم المستمر والتزامهم».
وتتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج
عمليات المجموعة في الكويت ،وحصتها من
الـبـنــوك اإلقليمية الـتــابـعــة ،وهــي بنك بــرقــان -

ماجد العجيل

تركيا ،وبنك الخليج والجزائر ،ومصرف بغداد،
وبنك تونس العالمي.
ومجموعة بنك برقان لديها واحدة من أكبر
ً
شبكات الفروع اإلقليمية مع أكثر من  170فرعا
ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـكــويــت وتــرك ـيــا وال ـجــزائــر
وال ـعــراق وتــونــس ولبنان ومكتب تمثيلي في
دبي-اإلمارات العربية المتحدة.

 7.7ماليين دينار أرباح «سيتي غروب»
في  2017بنمو %10
التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %70

عماد تيفوني

عبدالرحمن النصار

أرب ــاح نقدية عــن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2017
بـنـسـبــة م ـئــويــة وق ــدره ــا  70في
المئة من إجمالي رأسمال الشركة
ً
بــواقــع  70فـلـســا لـكــل سـهــم على
المساهمين المقيدين بسجالت
الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية
الـ ـع ــام ــة ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ع ـل ــى أن يـتــم
التوزيع بنسبة ملكية كل منهم

من إجمالي رأسمال الشركة.
ً
وتم أيضا إخالء طرف أعضاء
مـجـلــس اإلدارة ،وإب ـ ــراء ذممهم
فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم
القانونية والمالية واإلدارية عن
السنة المالية المنتهية فــي 31
ديسمبر .2017

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة
سيتي غـ ــروب ،يـعـقــوب الـشــرهــان،
البيانات المالية للسنة المنتهية
ف ــي  ،2017 /12 /31ح ـيــث سجل
ارتـفــاعــا فــي األرب ــاح الصافية بلغ
 7.654ماليين دينار ،مقارنة بأرباح
العام الماضي ( ،)2016البالغة 6.967
ماليين ،محققة بذلك نموا بنسبة
 9.9فــي المئة .ووصــل ربــح السهم
الــواحــد إلــى  68فلسا بنهاية عام
 ،2017مقابل  62فلسا للسهم الواحد
بنهاية عام .2016
وأو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
باجتماعه ،الذي عقد في  13الجاري،
ب ـتــوزي ـعــات نـقــديــة بنسبة  70في
المئة مــن القيمة االسمية للسهم،
وعرض هذه التوصية على الجمعية
العامة القادمة ،ألخذ الموافقة.
ك ـم ــا ارت ـف ـع ــت إيـ ـ ـ ـ ــرادات جـمـيــع
خ ــدم ــات ال ـن ـقــل الـمـخـتـلـفــة ،لتبلغ
 18.054مليون دينار في عام ،2017
م ـق ــارن ــة م ــع  17.045م ـل ـيــونــا في
نهاية  2016بنمو بلغ نسبته 5.9
في المئة.

إض ــاف ــة ل ــذل ــك ،تـتـطـلــع الـشــركــة
دوم ـ ــا لـتـحـسـيــن أدائـ ـه ــا وتـطــويــر
أساليب خدماتها المقدمة لعمالئها
عـ ـب ــر اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أح ـ ـ ـ ــدث وس ــائ ــل
التكنولوجيا ،كما أطلقت الشركة
حــافــات ذات الـطــابـقـيــن الـمـطــورة
والصديقة للبيئة ،مساهمة منها
بالحد مــن االخـتـنــاقــات الـمــروريــة،
وكانت الشركة األولــى في الكويت
ب ـ ــإط ـ ــاق خـ ــدمـ ــة ح ـ ــاف ـ ــات الـ ـف ــان
( ،)City Vanالتي تنقل التجمعات
الصغيرة بشكل مريح ،مع ضمان
سالمة العمالء خالل تنقلهم ،محققة
بــذلــك هــدفـهــا الــرئ ـيــس بــاسـتـمــرار
تعزيز مؤشرات الشركة اإلنتاجية
وحـصـتـهــا ال ـســوق ـيــة ع ـلــى ال ـمــدى
الطويل.
وفيما يخص نـشــاط الخدمات
الـلــوجـسـتـيــة وال ـت ـخــزيــن ،ارتـفـعــت
اإليـ ـ ـ ــرادات بـنـسـبــة  9.6ف ــي الـمـئــة،
مقارنة بالعام السابق ( .)2016أما
خدمات السفر والسياحة ،فأيضا
ارتفعت بنسبة  9.3في المئة ،مقارنة
مع .2016

يعقوب الشرهان

وأض ـ ـ ــاف الـ ـش ــره ــان« :كـ ـم ــا هــو
واضــح من خــال األرقــام المذكورة
أعـ ـ ــاهُ ،ي ـع ــد أداء ال ـشــركــة مـمـتــازا
وناجحا ،وحقق تطلعات مجلس
اإلدارة التي وضعتها مكتوبة عند
ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،وقـ ــدم الـشـكــر إلدارة
الشركة عن األداء المتميز».

«أرقام كابيتال» ترفع السعر العادل لـ «مزايا» إلى 165
ً
فلسا للسهم وتتوقع زيادة في اإليرادات اإليجارية
ارتفعت إيرادات «المزايا»
الناتجة عن عمليات التطوير
العقاري بنسبة  ،%27لتصل
إلى  60.83مليون دينار في عام
 ،2017مقارنة بـ  47.81مليونا
في  .2016وارتفعت العوائد
المتأتية من اإليجارات بنسبة
 ،%7لتصل إلى  7.60ماليين.

شركائنا في هذه األســواق ،لنكون
أقرب إلى عمالئنا».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :مـ ـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع نـسـبــة
عمالء (يارغيجي) من خارج السوق
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،سـ ـتـ ـك ــون دول مـجـلــس
الـتـعــاون دائ ـمــا األسـ ــواق الرئيسة
فــي خططنا للنمو االستراتيجي.
وبــاعـتـبــار (يــارغـيـجــي) واح ــدة من
أكـثــر ال ـعــامــات الـتـجــاريــة شعبية
بين عمالء الخليج ،فإننا نخطط
ل ـت ـحــويــل هـ ــذا ال ـط ـلــب إلـ ــى فــرصــة
نـمــو مـحـتـمـلــة ،مــن خ ــال الـتــوســع
فــي أسـ ــواق دول مـجـلــس الـتـعــاون
األخرى».

أصـ ـ ــدرت «أرق ـ ـ ــام ك ــاب ـي ـت ــال» ت ـق ــري ــرا خــاصــا
تــوقـعــت فـيــه نـظــرة مستقبلية وآف ــاق ــا واسـعــة
لالستثمار في أسهم شركة المزايا القابضة،
المدرجة في بورصة الكويت .وبالمثل حافظ
ب ـنــك االس ـت ـث ـمــار ع ـلــى تــوصـيـتــه ب ـش ــراء سهم
ال ـشــركــة ،ورف ــع سـعــرهــا الـمـسـتـهــدف إل ــى 165
فلسا للسهم ،عن عمليات التداول المستقبلية
المتوقعة ،في ظل النظرة المستقبلية اإليجابية
لقطاع التطوير الـعـقــاري ،وارت ـفــاع اإلي ــرادات
اإليجارية خالل عام .2018
وارت ـف ـعــت إي ـ ــرادات «ال ـم ــزاي ــا» ال ـنــات ـجــة عن
عمليات التطوير العقاري بنسبة  27في المئة،
لتصل إلى  60.83مليون دينار في عام ،2017
مـقــارنــة ب ـ  47.81مليونا فــي  .2016وارتفعت
العوائد المتأتية مــن اإلي ـجــارات بنسبة  7في
المئة ،لتصل إلــى  7.60ماليين ديـنــار ،مقارنة
بـ  7.11ماليين عام  ،2016حيث قامت «المزايا»
ب ـت ـس ـل ـيــم  480ش ـق ــة ف ــي ع ـ ــام  .2017وت ـم ـثــل
اإليجارات  11في المئة من إجمالي اإليرادات.
وقالت «أرقام كابيتال» في تقريرها« :نحافظ
على توصيتنا بـشــراء سهم (الـمــزايــا) ،ونرفع
السعر الـعــادل للسهم إلــى مستوى  165فلسا
للسهم» .وتوقع البنك االستثماري أيضا نظرة
إيجابية لـ»المزايا» على بند اإليرادات اإليجارية
لعام .2018
وذكــر محللون في «أرقــام كابيتال»« :نتوقع

أن ت ــزي ــد اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ــأج ـي ــري ــة
للسنة المالية  ،2018مــع اقـتــراب
ان ـت ـه ــاء فـ ـت ــرة ال ـس ـم ــاح ف ــي م ــول
ريتيم اسطنبول ،وارتفاع وتيرة
ال ـع ـمــل ف ــي مــركــز ك ـلــوفــر الـطـبــي
الـ ـج ــدي ــد فـ ــي (ص ـ ـبـ ــاح ال ـس ــال ــم)
بالكويت .عــاوة على ذلــك ،فإنه
تم تضمين مشروع مزايا داون
تاون في نموذج التقييم ،حيث
تم االنتهاء من مرحلة التصميم
للمشروع ،ليكون في المستقبل
أصال استثماريا مدرا للدخل».
وأعلنت «المزايا» أنها خالل
عام  2017واصلت المحافظة
على نشاطها التشغيلي ،مؤكدة متانة وقدرة
الـشــركــة عـلــى مــواصـلــة الـنـمــو وال ـت ـطــور ،وفقا
السـتــراتـيـجـيـتـهــا الــرام ـيــة إل ــى ريـ ــادة ال ـســوق؛
محليا وإقليميا ،محققة التنويع والتوازن بين
مصادر الدخل.
وحققت «الـمــزايــا» خــال عــام  2017أربــاحــا
صــافـيــة بــواقــع  7.22مــايـيــن دي ـن ــار ،وربـحـيــة
سهم  11.60فلسا ،لتركيز الشركة على إنجاز
وتنفيذ وتسليم المشاريع في وقتها المحدد،
وعلى عمليات البيع فــي مشاريعها المتاحة
للبيع ،وزي ــادة نسبة اإلشـغــال فــي مشاريعها
ال ـم ــدرة لـلــدخــل بــالـشـكــل ال ــذي أدى إل ــى بلوغ

إجمالي إيــرادات الشركة
التشغيلية نـحــو 68.61
مليون دينار بنهاية عام
 ،2017م ـق ــارن ــة ب ـ ـ 55.17
مليونا بنهاية عام ،2016
وبنسبة زي ــادة  24.36في
المئة ،بعد تحقيق إيرادات
م ــن عـمـلـيــات ال ـب ـيــع بــواقــع
 60.83م ـل ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار فــي
عــام  ،2017مقارنة بـ 47.81
مـلـيــونــا بـنـهــايــة ع ــام ،2016
وب ـن ـس ـبــة زي ـ ــادة  27.22فــي
المئة.
فـ ـيـ ـم ــا قـ ـ ـف ـ ــزت اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
الناجمة عن عمليات التأجير
 6.80في المئة ،بواقع  7.60ماليين دينار بنهاية
عام  ،2017مقارنة بـ  7.11ماليين للفترة نفسها
من .2016
وحرصت «المزايا» على االستعداد لتطبيق
المعايير المحاسبية الجديدة ،وكذلك احتساب
ج ـم ـيــع ال ـم ـخ ـص ـصــات الـ ـض ــروري ــة ،وب ـي ــع كل
ال ــوح ــدات ذات ال ـعــوائــد األق ــل بــالـكــامــل خــال
السنة ،في ظل نشاط الشركة التشغيلي القوي،
ونتائجها المالية المستقرة ،حفاظا منها على
حـقــوق المساهمين وميزانية الـشــركــة مــن أي
مخاطر مستقبلية.

«الوطني» :التضخم عند  %1.5في 2017

ً
تراجع إلى أقل مستوياته منذ  13عاما
قال البنك الوطني ،في تقرير ،إن التضخم في مؤشر
ً
أسعار المستهلك شهد تباطؤا ملحوظا في عام ،2017
ليصل إلى متوسط  1.5في المئة خالل العام ،مسجال
أقل مستوياته منذ  13عاما .فقد ارتفع التضخم في
نهاية عــام  2016تماشيا مــع ارت ـفــاع تكاليف النقل
والمواصالت نتيجة رفع أسعار الوقود خالل ذلك العام،
مما دفع متوسط معدل التضخم إلى  3.5في المئة.
وقد تسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع
تكاليف خدمات المسكن في تدني التضخم منذ ذلك
الحين ،وظلت وتيرته هادئة في نهاية العام لتتراجع
إلى  1.1في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وجــاء تباطؤ التضخم في ديسمبر نتيجة تراجع
تكاليف خدمات المسكن وركود أسعار المواد الغذائية.
واستمرت اإليجارات السكنية في التراجع ،بينما ظلت
أسعار المواد الغذائية والمشروبات بالركود لتصل
إلــى  1.1فــي المئة على أســاس سـنــوي .كما تراجعت
أيضا األسعار األساسية إلى  2.8في المئة على أساس
سنوي ،تماشيا مع تباطؤ أسعار السلع االستهالكية
المرتبطة بخدمات المسكن كالمفروشات المنزلية.
واس ـت ـمــرت أس ـع ــار خ ــدم ــات الـمـسـكــن ف ــي تسجيل
المزيد من التراجع خالل ديسمبر ،إال أن التراجع جاء
أكثر اعتداال مقارنة بالعامين الماضيين .وشهد قطاع

ً
ً
العقار تـبــاطــؤا ملحوظا فــي العامين  2015و،2016
بينما تزايدت شواغر الشقق ،مما سبب فرض ضغوط
على أسعار اإليجارات .وتراجع المؤشر الثانوي في
ديسمبر  2017بواقع  0.6في المئة على أساس سنوي.
ً
ً
ويـعــد ذلــك تــراجـعــا بسيطا مقارنة بالعام الماضي،
وذلك نتيجة تعافي نشاط قطاع العقار السكني الذي
ً
قد ينعكس جليا على اإليجارات.
ومــن المتوقع أن يبدأ التضخم في أسعار المواد
الغذائية في الصعود تماشيا مع تسارع أسعار المواد
الغذائية العالمية.
فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات

المحلية في ديسمبر  2017بواقع  0.2في المئة على
أس ــاس س ـنــوي ،مـحــافـظــة عـلــى الــوت ـيــرة ذات ـهــا خــال
معظم عام  .2017وقد يؤدي التسارع في أسعار المواد
الغذائية العالمية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية
المحلية هذا العام.
وتراجعت أسعار قطاع التجزئة المرتبطة بخدمات
المسكن ،األمر الذي يعود جزئيا إلى استمرار التراجع
في األسعار بشكل عــام خــال ديسمبر .فقد تراجعت
أسعار المفروشات المنزلية وخدمات الصيانة المنزلية
إلــى ما دون  2في المئة في ديسمبر الماضي ،وذلك
ألول مــرة منذ نوفمبر  .2016و فــي المقابل ارتفعت

األسـعــار األخ ــرى بـصــورة قــويــة فــي ديسمبر ،نتيجة
تسارع أسعار منتجات العناية الشخصية بواقع 8.6
في المئة على أساس سنوي.
وقــد تــراجــع نمو تكاليف الـخــدمــات غير المنزلية
ب ـص ــورة م ـل ـحــوظــة ،إذ ت ــراج ــع الـتـضـخــم ف ــي أس ـعــار
ال ـخــدمــات بــاسـتـثـنــاء خ ــدم ــات الـمـسـكــن إل ــى  1.5في
المئة على أساس سنوي ،لتبلغ بذلك نصف وتيرتها
المسجلة في نوفمبر والبالغة  3.0في المئة ،ويأتي
معظم هذا التباطؤ في التضخم نتيجة تراجع أسعار
كل من الخدمات الصحية والنقل والمواصالت والمواد
الغذائية.

١٦
اقتصاد
الحجرف« :المالية» ملتزمة بسقف اإلنفاق عند  20مليار دينار
ةديرجلا
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دعا القطاع الخاص للمساهمة في اإلصالح بتكثيف توظيف الكويتيين
جراح الناصر

قال الوزير الحجرف ،إن موازنة
السنة المالية 2019/2018
تأتي تحت شعار «ضبط اإلنفاق
خطوة نحو اإلصالح المالي»،
وتهدف إلى ضبط اإلنفاق
والحد من الهدر المؤسسي،
إضافة إلى زيادة الكفاءة
التشغيلية وكفاءة التحصيل
لإليرادات غير النفطية.

أك ــد وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة د .نــايــف
الحجرف ،التزام وزارة المالية
بسقف اإلن ـفــاق عـنــد  20مليار
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ل ـل ـس ـنــة ال ــرابـ ـع ــة عـلــى
التوالي ،دون المساس بالرواتب
والــدعــوم واإلنـفــاق الرأسمالي،
ّ
وع ــل ــل ذل ــك ب ــأن اإلصـ ــاح يـبــدأ
بالمالية العامة للدولة.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـح ـ ـج ـ ــرف
أولــويــات وزارة المالية للسنة
المالية  2019 -2018في كلمته
على هامش حفل عشاء أقامته
وزارة المالية ،مساء أمس األول،
بالتعاون مع الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
على شرف رئيس البنك الدولي
د .جـ ـي ــم يـ ــونـ ــغ كـ ـي ــم والـ ــوفـ ــد
ال ـمــرافــق ل ــه ،بـمـنــاسـبــة زيــارتــه

البالد لحضور مؤتمر الكويت
الــدولــي إلع ــادة إع ـمــار وتنمية
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،بـ ـحـ ـض ــور ن ـخ ـب ــة مــن
قياديي القطاع الخاص الكويتي
إلــى جانب حضور شخصيات
م ـح ـل ـيــة ودول ـ ـيـ ــة وم ـس ــؤول ـي ــن
حكوميين ،وتضمنت األولويات
ض ـب ــط اإلن ـ ـفـ ــاق ووقـ ـ ــف ال ـه ــدر
المؤسسي للمالية العامة.
وقـ ــال ال ـح ـجــرف ،إن مــوازنــة
السنة المالية  2019/2018تأتي
ت ـح ــت شـ ـع ــار «ضـ ـب ــط اإلنـ ـف ــاق
خطوة نحو اإلصــاح المالي»،
وتـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ــى ضـ ـب ــط اإلن ـ ـفـ ــاق
وال ـح ــد م ــن ال ـه ــدر الـمــؤسـســي،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـكـ ـف ــاءة
التشغيلية ،وكفاء ة التحصيل
لإليرادات غير النفطية.

وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواز ن ـ ـ ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة راعـ ـ ـ ــت االسـ ـتـ ـم ــرار
فـ ـ ـ ــي وت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات
الــرأسـمــالـيــة اإلنـشــائـيــة ،وعــدم
المساس بالمرتبات ،والحفاظ
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ــدع ــم ال ـم ـقــدم
ً
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
الميزانية تعد واقعية وتعكس
التحديات الراهنة.
وذك ـ ـ ــر أن أب ـ ـ ــرز ال ـم ـش ــاري ــع
اإلنشائية بالموازنة الجديدة
ً
تتضمن عـ ــددا مــن الـقـطــاعــات،
بينها البنية التحتية لتشمل
الـمـشــروعــات تـطــويــر منظومة
الـنـقــل ال ـجــوي ،وزيـ ــادة الطاقة
االسـتـيـعــابـيــة لـمـطــار الـكــويــت،
وص ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق وتـ ـشـ ـم ــل
المشاريع اإلنشائية قطاعات

الصحة والطاقة ،إذ سيتم العمل
عـلــى م ـشــاريــع لـتــولـيــد الـطــاقــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة وت ـح ـل ـيــة ال ـم ـيــاه،
إضــافــة إل ــى مـشــاريــع إنشائية
لوزارة الصحة لتوفير الرعاية
ً
ال ـص ـحـيــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،داع ـي ــا
القطاع الخاص إلى المساهمة
ف ــي اإلص ـ ــاح بـتـكـثـيــف جـهــود
توظيف الكويتيين واالستثمار
في الطاقات الشابة.
واسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـحـ ـج ــرف فــي
كلمته مقتطفات مما تم إنجازه
من إصالحات مالية واقتصادية
خالل العامين الماضيين ،وأكد
استمرارية العمل على إصالح
المالية العامة للدولة على الرغم
من التحديات المختلفة.

مستقبال د .جيم يونغ كيم
د .نايف الحجرف
ً

بورصة الكويت تقيم ندوة «استحقاقات األسهم» «الكويت للتأمين» تحصد جائزة أفضل شركة
للتأمينات العامة في 2017

أقامت بورصة الكويت ،أخيرا ،الندوة التوعوية
الثانية بعنوان «استحقاقات األسـهــم» ،للشركات
المدرجة في مبنى البورصة.
وتضمنت الـنــدوة تقديم شــرح ل ــدورة التسوية
واستحقاقات األسهم والتزامات الشركات المدرجة
تجاهها ،بموجب قرار الهيئة رقم  63لسنة ،2017
ً
ابتداء
وقواعد التداول المعمول بها في البورصة،
من إعــان موعد اجتماع مجلس اإلدارة ،لمناقشة
نتائج البيانات المالية السنوية ،مــرورا باإلعالن
ً
وانتهاء بتوزيع
عن االستحقاقات ،والتأكيد عليها،
األرب ـ ــاح لـلـمـســاهـمـيــن .كـمــا ت ــم فـتــح ب ــاب الـنـقــاش
للحضور ،والرد على جميع االستفسارات المتصلة
بموضوع الندوة.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود البورصة ودورها
الـهــادف النتهاج مبدأ الشفافية ،وتقديم خدمات
وم ـن ـت ـجــات ذات م ـس ـتــوى عــال ـمــي ،م ــن خ ــال عقد
العديد من برامج التدريب وورش العمل والندوات
التي تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى جميع
األطراف ذات الصلة ،بما تقدمه الشركة من منتجات
وخدمات.

جانب من الندوة

تقدم جوائز «امسح
ً VIVA
واربح» غدا
ت ـس ـت ـق ـب ــل شـ ــركـ ــة االت ـ ـص ـ ــاالت
الكويتية  VIVAعمالءها في فرعيها
بـمـجـمــع األف ـن ـيــوز غـ ــدا ،لــأسـبــوع
ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،م ــع عــرض
«ام ـس ــح وارب ـ ـ ــح» ،ضـمــن مجموعة
عروض شهر فبراير ،التي أطلقتها
مؤخرا ،تزامنا مع االحتفال باألعياد
الوطنية.
وش ـهــد فــرعــا  VIVAف ــي مجمع
األفنيوز ،خالل األسبوع األول ،إقباال
كثيفا من قبل العمالء على عرض
 VIVAالشيق الذي يمنحهم كوبون
«امسح واربح» عند االشتراك بإحدى
بــاقــات الــدفــع اآلج ــل للمكالمات أو
اإلنترنت للفوز بواحدة من الجوائز

حازت شركة الكويت للتأمين جائزة أفضل شركة
للتأمينات العامة لعام  ،2017ضمن قائمة الجوائز
ً
التي تمنحها مجلة وورلد فايننس سنويا ،والتي
تعد واحدة من أشهر المنصات العالمية لنقل أخبار
قـطــاع األعـمــال وتقييم الـشــركــات العاملة بمنطقة
الخليج العربي.
ومنحت لجنة تحكيم «وورلد فايننس» الجائزة
إلى «الكويت للتأمين» ،بعد أن استوفت مجموعة
المعايير التي وضعتها اللجنة الختيار الفائزين،
والتي تضمنت االستثمار المتنوع ،وإدارة األصول،
ومالءمة المنتجات للعمالء ،وأسلوب خدمة العمالء،
والوضع التنافسي للشركة ،وقياس مؤشر االبتكار،
وإدارة المخاطر ،وتطوير الكوادر الوطنية ،وإيجاد
فرص عمل جديدة والشفافية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ،سامي شريف،
أن «الجائزة تأتي تتويجا لعناصر ومقومات التميز

الفورية المميزة مــن دراج ــات دفع
رباعي  ATVوشاشات تلفاز وأجهزة
ذكية .يذكر أن كل يوم جمعة خالل
فبراير سيكون عـمــاء  VIVAعلى
موعد مع أقوى العروض والجوائز
في فرعيها بمجمع األفنيوز.

التي تملكها (الكويت للتأمين) ،باعتبارها رائــدة
قطاع التأمين في الكويت بخبرة تتجاوز  57عاما».
وأضــاف« :تتمتع الشركة بمالء ة مالية متميزة
ومركز مالي قوي ،وباالستناد إلى تلك المقومات
ِّ
توجت بجائزة أفضل شركة للتأمينات العامة في
الكويت لعام  ،2017من مجلة وورلد فايننس ،التي
تمنح جوائزها ألفضل الشركات التي تشارك في
تشكيل اقتصاد المنطقة ،وتسعى باستمرار إلى
تحقيق مستقبل أفضل للمجتمع».
وأوضــح شريف أن «الجائزة تعد بمثابة تأكيد
وتقدير لجهودنا المتواصلة لمواكبة التطورات
التي يشهدها السوق في قطاع التأمين والتغييرات
ف ــي ال ـب ـي ـئــة االج ـت ـمــاع ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وال ـن ـمــو
االق ـت ـصــادي ضـمــن ع ــدة م ـحــاور أســاسـيــة ،أهمها:
وضوح االستراتيجية والرؤية واألهداف ،وتطوير
المنتجات وابتكار الخدمات».

سامي شريف

 ooredooتنظم بطولة كرة القدم السنوية الرابعة
كعادتها السنوية ،والتزاما منها بتعزيز أصر الترابط بين موظفيها،
أطلقت  ooredooالكويت بطولة كرة القدم السنوية الرابعة للموظفين،
الثالثاء الماضي ،في مالعب حسن أبل الرياضية بمنطقة الدسمة.
وتقام بطولة كرة القدم للسنة الرابعة على التوالي ،بهدف التفاعل مع
موظفي الشركة ،وتعزيز روح المنافسة بين مختلف األقسام واإلدارات،
في أجواء ترفيهية ،بعيدا عن أجواء العمل.
وبهذه المناسبة ،قال مدير إدارة االتصال المؤسسي لدى ،ooredoo
مجبل األيــوب« :ملتزمون بمبادراتنا التي تسهم في تقوية وتوطيد
العالقة بين مختلف أقسام الشركة ،حيث إن االهتمام بالموظفين جزء
أساسي من سياستنا الممتدة على مدار العام».
وتــابــع« :بـطــولــة كــرة الـقــدم القــت نجاحا كبيرا على م ــدار األع ــوام
الماضية ،ونحن نتطلع لمزيد من المشاركة هذا العام».
ُيذكر أن الفائز في المركز األول يحصل على كــأس  ooredooفي
نهاية البطولة ،كما تحرص الشركة على تقديم جوائز تقديرية للفرق
المشاركة األخرى ،والعديد من الجوائز األخرى للحضور والجماهير.

ً
متوسطا الفريق
محمد آل ثاني

كينشاسا تنضم إلى شبكة
وجهات «فالي دبي»
أعـلـنــت «فــاي دبــي» أنها
سـ ـتـ ـب ــدأ رحـ ـ ـ ــات م ـن ـت ـظ ـمــة
إ لــى ا لـعــا صـمــة الكونغولية
كـ ـيـ ـنـ ـش ــاس ــا ،اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارا مــن
 15أ ب ــر ي ــل ب ــر ح ــات يــو مـيــة
تتوقف في مدينة عنتيبي،
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ض ـ ـمـ ــن رحـ ـ ــات
الــرمــز الـمـشـتــرك مــع طـيــران
االمارات.
وبذلك تكون «فالي دبي»
أول ناقلة في االمارات تسير
ر ح ــات منتظمة ا لــى مطار
نـ ـي ــد جـ ـيـ ـل ــي ،ال ـ ـ ــذي ي ـع ــرف
اي ـ ـضـ ــا بـ ـمـ ـط ــار ك ـي ـن ـشــاســا
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،حـ ـ ـي ـ ــث سـ ـت ــوف ــر
الـ ـن ــاقـ ـل ــة رح ـ ـ ــات م ـب ــاش ــرة
من اال مــارات والمنطقة الى
ب ـ ــواب ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي وس ــط
افريقيا.
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة
فالي دبي غيث الغيث« :تعد
إفريقيا واحدة من االسواق
الواعدة االسرع نموا ،وهي
م ــن أم األ سـ ـ ـ ــواق بــا ل ـن ـس ـبــة
لالمارات ،ولمسنا تسارعا
في العالقات التجارية خالل
السنوات الماضية».
وا ض ــاف ا لـغـيــث« :بسبب
القرب الجغرافي من القارة
وارتفاع الطلب على السفر
جـ ــوا الـ ــى افــري ـق ـيــا نـ ــرى أن
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
إل ـ ـ ــى كـ ـيـ ـنـ ـش ــاس ــا س ـت ـل ـعــب
دورا مـهـمــا فــي د ع ــم ا لـنـمــو
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــارع بـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــات
التجارية والسياحية خالل
السنوات المقبلة».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ذك ـ ـ ــر ن ــائ ــب
الرئيس للشؤون التجارية
لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة د و ل مـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون وشـ ـ ـب ـ ــه الـ ـ ـق ـ ــارة
الهندية وإفريقيا في «فالي
دب ـ ــي» س ــودي ــر سـ ــريـ ــداران:

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
سودير سريداران

«إ ع ــداد ا لـشــر كــات االفريقية
المسجلة في دبي زادت على
 12الف شركة في عام ،2017
و هــي تعكس نـمــو ا لـتـعــاون
والفرص بين الجانبين».
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــداران:
«نـتـطـلــع إل ــى ب ــدء رحــاتـنــا
لـهــذه الــوجـهــة واسـتـكـشــاف
المزيد من الفرص وتوسيع
شبكة وجهاتنا في إفريقيا
بـ ــال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــب،
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي نـ ــوفـ ــر
لمسافرينا خدمات موثوقة
وعالية على متن طائراتنا،
سواء كانوا مسافرين على
درجـ ــة االعـ ـم ــال أو ال ــدرج ــة
االقتصادية».

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٧
 827.38مليون دينار أرباح البنوك في  2017بنمو %9.3
ةديرجلا
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اقتصاد

مكاسب «الوطني» تمثل  %39من إجمالي نتائج القطاع

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  53سنتا في
تداوالت أمس األول ،ليبلغ  59.11دوالرا ،مقابل 59.64
دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت االثنين الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،استقرت أسعار النفط الى
حــد كـبـيــر ،أم ــس األول ،بـعــد أن حـفــز تــراجــع ال ــدوالر
على تعافي السوق من خسائره األولية التي أثارتها

بوبيا

ً
البرميل الكويتي ينخفض  53سنتا

األهلي %4.3

الدولي %2.1

أن بـنــك بــوبـيــان واص ــل تحقيق
م ـع ــدالت ن ـمــو ك ـب ـيــرة وقـيــاسـيــة
واستقطاع حصة سوقية كبيرة
فــي قـطــاعــات عــدة يتميز فيها ،
واس ـتــأثــر بـشــريـحــة واس ـع ــة من
شريحة الشباب ا لــذ يــن يقبلون
على التكنولوجيا الفريدة التي
يتيحها الـبـنــك ،وتـحـقــق مــرونــة
عــالـيــة ف ــي اس ـت ـخــدام الـخــدمــات
المصرفية.
وبـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـب ــة نـ ـم ــو أربـ ـ ــاح

بيتك %22

بوبيان  16فــي المئة ،إذ تعتبر
األعـ ـل ــى ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع اذا م ــا تــم
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء بـ ـن ــك ورب ـ ـ ــة الـ ـت ــي لــم
ت ـت ـجــاوز أرب ــاح ــه حـتــى اآلن 10
م ــاي ـي ــن ،إذ ك ــان ــت أربـ ــاحـ ــه فــي
 2016مــاقــدره  2.58مليون وفي
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي  6.77مــاي ـيــن،
بالتالي ال يمكن القياس عليه.
ً
وك ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا تـ ــراجـ ــع ال ـن ـمــو
فــي بنك بــرقــان ،إذ بلغت نسبة
التراجع  4في المئة وكذلك لدى

انخفض سعر صرف الدوالر مقابل الدينار
أمــس ،ليسجل  0.299دينار ،في حين ارتفع
ال ـيــورو إل ــى مـسـتــوى  0.371دي ـنــار ،مقارنة
بأسعار صرف أمس األول.
وق ــال بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي ،فــي نشرته
اليومية على موقعه اإللـكـتــرونــي ،إن سعر
صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى مستوى

مصر تعود لألسواق الدولية بطرح  4مليارات دوالر
ذك ـ ـ ــرت وزارة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـصــريــة
أمــس أن مصر طرحت سندات دولية
ق ـي ـم ـت ـهــا  4مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،ا ل ـل ـي ـلــة
الـمــاضـيــة ،بـثــاثــة آج ــال ( 5و 10و30
سنة) بأسعار عائد جيدة ،في ضوء
طلبات شــراء تخطت  12مليار دوالر
خالل الساعات األولى من إعالن الطرح،
رغم تقلبات أسواق المال العالمية في
اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ،وال ـتــي تــرتــب عليها
ارتفاع العوائد على سندات الخزانة
األميركية لتصل الى اعلى مستوى لها
منذ  4سنوات.
ويمثل هذا الطرح شهادة اضافية
على تزايد ثقة المستثمرين األجانب
بـ ــاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ،فـ ـ ــي ضـ ــوء
تـنـفـيــذ بــرنــامــج ال ـح ـكــومــة لــإصــاح
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وهـ ــو م ــا ان ـع ـكــس على
تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة لـ ـمـ ـص ــر،
وك ــذل ــك إش ـ ــادة ال ـمــؤس ـســات الــدول ـيــة
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ،م ـثــل صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي والبنك الدولي ،باإلصالحات

الوطني %39

البنك

أرباح 2016

أرباح 2017

النمو

الوطني

295.18

322.36

9%

الخليج

42.94

48.02

12%

التجاري

50.40

55.43

10%

األهلي

32.47

35.66

10%

بيتك

165.23

184.16

11%

بوبيان

41.07

47.60

16%

المتحد

40.35

44.46

10%

برقان

68.178

65.223

()4

الدولي

18.20

17.70

()3

وربة

2.58

6.77

162%

البنك الدولي بنسبة  3في المئة.

مؤشرات وأرقام
تجدر اإلشارة إلى ان إجمالي
الموجودات في القطاع المصرفي
بـلـغــت بـنـهــايــة ع ــام  2017نحو
 63.467مليار دينار بنمو  5في
المئة ،إذ كان إجمالي موجودات
العام الماضي  60.444في المئة.
وبـ ـلـ ـغ ــت قـ ـيـ ـم ــة الـ ـحـ ـس ــاب ــات

والــودائــع تحت الطلب الخاصة
بالقطاع لــدى الـمــركــزي بنهاية
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي  673.8مـلـيــون
دينار ،كما بلغ إجمالي السندات
وال ـ ـ ـتـ ـ ــورق الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،الـ ـ ـ ــذي تــم
إصـ ـ ـ ـ ـ ــداره لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك ع ـ ـ ــام 2017
ً
أيضا  2.892مليار دينار ضمن
إجـ ـ ـ ــراءات تـنـظـيــم ال ـس ـيــولــة في
القطاع.

تراجع الدوالر وارتفاع اليورو واإلسترليني

توقعات لوكالة الطاقة الدولية بأن المعروض من
الخام سيتجاوز الطلب .وارتفع سعر برميل نفط
خــام الـقـيــاس العالمي مــزيــج بــرنــت  13سنتا
لـيـصــل عـنــد الـتـســويــة ال ــى مـسـتــوى 62.72
دوالرا ،في حين انخفض سعر برميل نفط
خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط
 10سنتات ،ليصل الى مستوى  59.19دوالرا.

الـتــي قــامــت بـهــا الـسـلـطــات المصرية
ً
مؤخرا.
وأشار وزير المالية عمرو الجارحي
إلى وجود إقبال كبير على المشاركة في
اكتتاب السندات الدوالرية التي طرحتها
مـصــر بـقـيـمــة  4م ـل ـيــارات دوالر ،حيث
تمت تغطيتها بنحو ثالث مرات بعد ان
تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء
عملية الطرح بلغت  12مليار دوالر ،وهو
ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود
اإلص ــاح التي تتم ،والمدعومة بشكل
كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـجـ ــارحـ ــي إلـ ـ ــى أن إصـ ـ ــدار
س ـنــدات دوالري ـ ــة ،بـجــانــب ات ـفــاق مصر
مع صندوق النقد الدولي ،واالجــراء ات
األخــرى التي اتخذتها الدولة ،سيسهم
ف ــي تـغـطـيــة ال ـف ـجــوة الـتـمــويـلـيــة للعام
المالي الحالي .2018-2017
وحــول التساؤل عــن أوجــه استخدام
حـصـيـلــة ال ـس ـن ــدات الـ ــدوالريـ ــة ،ذك ــر أن
الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم
االحـتـيــاطـيــات ال ــدوالري ــة ،أم ــا المقابل

الخل

آم ــال كـبـيــرة يـعـقــدهــا الـقـطــاع

%5
بر
قان%7.8

وربة %0.8

حقق البنك ا لــو طـنــي بمفرده
ن ـح ــو  39ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن أربـ ــاح
ً
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي م ـج ـت ـم ـعــا،
ً
رغــم المنافسة الـشــديــدة محليا
ً
ً
وإقليميا وعالميا في األســواق،
التي يوجد فيها ،وبلغت نسبة
ً
ال ـن ـمــو  9ف ــي ال ـم ـئــة ق ـيــاســا إلــى
حجم البنك الوطني تعتبر نسبة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ب ـم ـقــارن ـتــه بـبـنــوك
عالمية ،تــاه فــي حجم األرب ــاح
ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي ال ــذي
بلغت قيمة أربــاحــه لـعــام 2017
نـحــو  184.16مـلـيــون دي ـنــار أي
ما يعادل  22في المئة من حجم
أرباح القطاع.
ومن المالحظ في نتائج 2017

%5
ن .7

أرباح 2018

قراءة في النتائج

المت

ح
د .3

%5.8
يج

ً
القطاع المصرفي حاليا
يملك ً ً
رصيدا كبيرا من المخصصات،
تزيد على الحاجة ،سواء
المحددة أو التحوطية والعامة.

ال
تجا
ري
.6
%6

محمد اإلتربي

اكتملت الصورة النهائية ألرباح
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي  2017بــالـنـسـبــة
ً
للقطاع المصرفي ،وحملت أرباحا
إج ـمــال ـيــة بـقـيـمــة  827.38مـلـيــون
ديـنــار أي مــا يـعــادل  2.730مليار
دوالر.
وت ــأت ــي ت ـل ــك األرب ـ ـ ـ ــاح م ـقــارنــة
مــع أرب ــاح ع ــام  2016الـتــي بلغت
 756.598مـلـيــون دي ـنــار أي نحو
 2.496مليار دوالر ،وبلغت نسبة
النمو في أرباح عام  2017مقارنة
مع عام  2016نحو  9.3في المئة،
وه ـ ــي ن ـس ـب ــة ن ـم ــو إي ـج ــاب ـي ــة فــي
ظــل ال ـظ ــروف الــراه ـنــة ،فـمــن جهة
ضغوط وتداعيات األزمة المالية،
ال ـت ــي ال تـ ــزال ت ـجــر ذيــول ـهــا ومــن
ناحية أخرى التحديات والضغوط
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـم ـثــل
ً
ً
عبئا كبيرا بمفردها إضــافــة إلى
محدودية السوق االئتماني.
ومـ ــن هـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق ،فـ ــإن تلك
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ،الـ ـت ــي ح ـق ـق ـهــا ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ت ـ ــأت ـ ــي ف ـ ــي ظ ـ ــروف
صعبة وغير مواتية ،فبجانب ما
س ـبــق ه ـن ــاك م ـ ّخ ـص ـصــات التـ ــزال
مستمرة ،إذ جنب البنك المركزي
عشرات الماليين في الربع األخير
ً
أيضا وعلى الرغم من ذلك ،جاءت
الصورة النهائية للمشهد إيجابية
وتدعو إلى التفاؤل.
وم ـ ـعـ ــروف أن س ــام ــة ال ـق ـطــاع

الـمـصــرفــي واس ـت ـمــراريــة تحقيقه
ل ـل ـن ـم ــو م ـب ـع ــث ثـ ـق ــة واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
كبيرين للسوق الـمــالــي مــن جهة
ً
واالق ـت ـص ــاد ع ـم ــوم ــا ،نــاه ـيــك عن
أن الـقـطــاع المصرفي منذ األزمــة
المالية يعتبر أكبر رافد للسيولة
و»الـ ـ ـك ـ ــاش» فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق نـتـيـجــة
ً
ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة نـ ـق ــدا
لمساهميه.
في السياق نفسه ،أكدت مصادر
ً
ً
ً
أن هناك ارتياحا رقابيا كبيرا من
المؤشرات المالية كافة في القطاع
المصرفي ،سواء على صعيد كفاية
رأس المال ،التي تزيد بنحو  7في
ً
الـمـئــة عـلــى الـمـطـلــوب رقــاب ـيــا ،أو
تغطية الـقــروض المتعثرة وغير
ً
المنتظمة ،مــرورا بالمخصصات
التي تناهز  300في المئة.
ً
ويملك القطاع المصرفي حاليا
ً
ً
رص ـيــدا كـبـيــرا مــن المخصصات،
تزيد على الحاجة ،سواء المحددة
أو ال ـت ـحــوط ـيــة وال ـع ــام ــة ،وتـلـفــت
م ـص ــادر إل ــى أن م ــن أب ــرز أسـبــاب
تـ ـح ــوي ــل مـ ـب ــال ــغ ل ـل ـم ـخ ـص ـصــات
الـتـحــوطـيــة الـعــامــة هــو السيطرة
على مستويات النمو المطلوبة،
وتجنب الفجوات.

ال ـم ـصــرفــي ع ـلــى ط ــرح مـشــاريــع
اسـتــراتـيـجـيــة ع ــدة خ ــال ال ـعــام
ً
ال ـحــالــي  2018ت ـف ــاؤال بحلحلة
ملف الجزر وتطويرها وتشكيل
فريق مميز من القطاع الخاص.
ً
هـنــاك أي ـضــا م ـصــادر أش ــارت
إلى أن نسب النمو ،التي سلمتها
الـ ـبـ ـن ــوك إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
بالنسبة للميزانية التقديرية
ً
ً
تـحـمــل ت ـف ــاؤال ك ـب ـيــرا وم ـعــدالت
نمو أكثر مما أعلن عنه في العام
الماضي .2017

نسبة أرباح كل بنك مقارنة بإجمالي
أرباح القطاع المصرفي

أرباح البنوك لعام 2017

النقدي بالجنيه المصري فسيوجه إلى
تمويل أنشطة الموازنة العامة.

آلية التمويل
وب ـي ــن ال ـج ــارح ــي أن هـ ــذه ال ـس ـنــدات
الدوالرية بمنزلة آلية من آليات التمويل،
وم ـيــزت ـهــا أن ـه ــا ت ـســاعــد ال ـح ـكــومــة في
تـ ـن ــوي ــع مـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـتـ ـم ــوي ــل ب ـ ـ ــدال مــن
االق ـت ـصــار عـلــى ال ـســوق الـمـحـلــي فقط،
وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة
أجل الدين الحكومي.
واضـ ــاف أن اإلص ـ ــدار األخ ـيــر لمصر
شـ ـه ــد مـ ـش ــارك ــة قـ ــويـ ــة ومـ ـتـ ـن ــوع ــة مــن
جــانــب المستثمرين األج ــان ــب ،خاصة
مــن أمـيــركــا الـشـمــالـيــة وأوروب ـ ــا وآسـيــا
والـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،م ـمــا يـعـكــس زي ــادة
ثقة المؤسسات المالية العالمية بقدرة
وامـكــانــات االقتصاد المصري ،خاصة
مع تنفيذ الحكومة والسلطات المصرية
مؤخرا حزمة متكاملة من االصالحات
الهيكلية المهمة ،والتي انعكست إيجابا

على الـمــؤشــرات االقـتـصــاديــة ،وأهمها
انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز
األول ــى إلــى الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي،
وت ـح ـســن ب ـي ــان ــات ال ـم ـي ــزان ال ـت ـج ــاري،
وع ــودة تدفقات المستثمرين األجانب
لـشــراء أوراق مالية حكومية ،وارتـفــاع
رصيد االحتياطي األجنبي ،وانخفاض
معدل البطالة ،وتنامي قطاع الصناعات
التحويلية.

ً
ً
 550مستثمرا عالميا

مــن جــانـبــه ،أك ــد نــائــب وزي ــر المالية
ل ـل ـس ـيــاســات ال ـمــال ـيــة أح ـم ــد ك ـج ــوك ان
ال ـط ــرح ال ـم ـصــري ب ــاألس ــواق الـعــالـمـيــة
جذب ما يزيد على  550مستثمرا عالميا
مــن جميع األس ــواق المستهدفة ،وهي
أوروبا وأميركا وآسيا والشرق االوسط،
مضيفا« :تلقينا طلبات لشراء سندات
بــأرقــام كبيرة تـعــدت نحو  500مليون
دوالر من قبل أحد المستثمرين».
(العربية.نت)

 0.416دينار ،والفرنك السويسري الى 0.321
دي ـن ــار ،وب ـقــي ال ـيــن الـيــابــانــي عـنــد مستوى
 0.002دينار دون تغيير.
وارتفعت العملة األوروبية الموحدة اليورو
في ظل التراجع في مستويات الدوالر مقابل
ال ـع ـمــات الــرئـيـسـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى الـبـيــانــات
المنتظرة عن النمو االقتصادي االوروبي.

تراجع حجم
التعامالت النقدية
في ألمانيا
كشفت دراس ــة أجــراهــا البنك
المركزي األلماني (بوندسبنك)،
أن التعامالت النقدية شكلت 47.6
ف ــي الـمـئــة م ــن حـجــم الـتـعــامــات
األلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
مـنـخـفـضــة م ــن  53.2ف ــي الـمـئــة
باألشهر الثالثة السابقة ،وأدنى
من مستوى النصف للمرة األولى
مـنــذ ب ــدء إجـ ــراء االس ـت ـطــاع في
.2008
وك ــان ــت ب ـط ــاق ــات ال ــدف ــع هــي
المسؤولة عــن ذلــك التغيير ،مع
سـيـطــرتـهــا ع ـلــى ح ـصــة ســوقـيــة
 39.4فــي الـمـئــة ال ـعــام الـمــاضــي،
بارتفاع مــن  33.4فــي المئة عام
 ،2014ما يعكس اتجاها عالميا
اس ـت ـمــر ط ــوي ــا ف ــي ال ـع ــدي ــد من
الـ ـبـ ـل ــدان األخـ ـ ـ ــرى ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
السويد وبريطانيا.

ك ـمــا وجـ ــد الـ ـي ــورو ال ــدع ــم م ــن ان ـخ ـفــاض
الـ ـ ــدوالر ،لتنتقل االس ـت ـث ـمــارات إل ــى الـمــاذ
اآلم ـ ــن وال ـع ـم ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،م ـثــل ال ـي ــورو
واالسـتــرلـيـنــي مــع انـتـظــار األسـ ــواق صــدور
بيانات التضخم عن الواليات المتحدة.

الذهب يسجل أعلى سعر
في أسبوع مع هبوط الدوالر
ارت ـ ـف ـ ـع ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـ ــذهـ ـ ــب،
للجلسة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي،
أمـ ـ ــس ،م ـس ـج ـلــة أعـ ـل ــى مـسـتــوى
ف ــي أس ـ ـبـ ــوع ،ب ــدع ــم م ــن ت ــراج ــع
ال ــدوالر ،فــي الــوقــت الــذي يترقب
المستثمرون بـيــا نــات التضخم
األمـيــركـيــة ،السـتـقــاء وتـيــرة رفع
أسعار الفائدة األميركية.
وارتفع الذهب  0.2في المئة في
المعامالت الفورية إلى 1332.01
دوالرا ل ـ ــأو قـ ـ ـي ـ ــة (األو نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة)
ب ـح ـلــول ال ـســاعــة  7:45بـتــوقـيــت
غــريـنـتــش .وف ــي وق ــت ســابــق من
الجلسة ،سجل المعدن األصفر
أعلى مستوى منذ  6فبراير عند
 1336.86دوالرا لألوقية.
وزاد ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــدن األ صـ ـ ـف ـ ــر فــي
العقود األميركية اآلجلة  0.3في
المئة إلى  1334.7دوالرا لألوقية.
وانخفض مؤشر ال ــدوالر 0.1
ف ــي الـمـئــة إل ــى  ،89.590بـعــد أن

المس أدنــى مستوى في أسبوع
عند .89.378
وس ــاه ــم ت ــراج ــع الـ ـ ـ ــدوالر فــي
مساعدة الذهب المقوم بالعملة
األميركية على االرتفاع أكثر من
 2في المئة من أدنى مستوى في
شـهــر ،ال ــذي بلغه عند 1306.81
دوالرات األسبوع الماضي.
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــوري
للفضة  0.3في المئة إلــى 16.59
دوالرا لــأو ق ـيــة ،وزاد البالتين
والـ ـب ــادي ــوم  0.2ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 976.10و 986.49دوالرا لألوقية
على الترتيب.

ً
كيف سيدعم تنظيم العمالت الرقمية مصالح المستثمرين والحكومات معا؟

وسيكون الهدف الملقى على
عاتق المنظمين تحقيقه ،هو
الموازنة بين حماية المستثمرين
وضمان االستقرار النظامي،
وبين حماية االبتكار وتشجيع
تدفق رأس المال إلى النظم
القانونية المختلفة.

هناك دع ــوات مـتــزايــدة لتنظيم
س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،الـ ــذي
ً
ي ـ ـم ـ ـضـ ــي قـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا نـ ـ ـح ـ ــو تـ ـ ـج ـ ــاوز
التريليون دوالر «بلغت قيمته 830
مليار دوالر الشهر الماضي قبل أن
تهبط للنصف» ،لكن هناك القليل
مــن التوافق حــول أنـمــاط التنظيم
المنشود.
وبـ ـحـ ـس ــب تـ ـق ــري ــر لـ ـم ــوق ــع «ذا
كـ ــون ـ ـفـ ــرزشـ ــن» :إذا كـ ــانـ ــت ح ـجــة
ال ـح ـك ــوم ــات ق ــوي ــة ف ـ ــإن الـتـنـظـيــم
ً
ً
سيكون واضحا وقويا ،ومن شأن
ذل ــك زيـ ــادة تــدفــق رؤوس األم ــوال
الـمــؤسـسـيــة إل ــى ال ـس ــوق ،بجانب
تعزيز حوكمة الشركات ذات الصلة.
وسـيـكــون ال ـهــدف الـمـلـقــى على
ع ــات ــق ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن ت ـح ـق ـي ـقــه ،هــو
الموازنة بين حماية المستثمرين
وضمان االستقرار النظامي ،وبين
حـمــايــة االب ـت ـكــار وتـشـجـيــع تدفق
رأس ال ـمــال إل ــى الـنـظــم القانونية
المختلفة.
في الوقت الراهن ،هناك اختالف
في وجهات النظر التنظيمية ،فعلى
ً
سبيل المثال اليابان أكثر انفتاحا

ع ـل ــى الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ،بـيـنـمــا
الصين أكثر صرامة.
وبينما تحتاج الحكومات إلى
وضع أطر متماسكة لإلشراف على
الـعـمــات الــرقـمـيــة ،ينتظر الـعــالــم
قدوم الحلول الحقيقية لهذا السوق
العابر للحدود من خالل التعاون
الدولي.

 في بيئة تنظيمية كتلك التيت ــوف ــره ــا ج ـي ــرس ــي ،ي ـن ـب ـغــي عـلــى
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ُـم ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـع ـمــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة أن تـ ـم ــر عـ ـب ــر عـ ـ ــدد مــن
الـقـنــوات الـقــانــونـيــة ،ويـشـمــل ذلــك
اسـ ـتـ ـخ ــدام مـ ـ ــزود خ ــدم ــة خــاضــع
إلش ـ ـ ــراف ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن ،وهـ ــي آل ـيــة
تضمن مكافحة الجرائم المالية.

مخاوف متنامية

األطر والتنسيق العالمي

 نشأت العمالت الرقمية كآليةبديلة للدفع ،لكن يتم تداولها اآلن
فــي ال ـبــورصــات ال ـفــوريــة كــأصــول
استثمارية عالية المضاربة ،كما
أ صـبـحــت عمليات جـمــع التمويل
عـ ـب ــر ال ـ ـط ـ ــرح األول ـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـع ـم ــات
ً
ً
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،م ـ ـصـ ــدرا رئ ـي ـس ـيــا
للخوف.
 ح ـ ـظـ ــرت الـ ـصـ ـي ــن وف ـي ـت ـن ــامال ـش ــرك ــات ال ـنــاش ـئــة ال ـت ــي تـجــري
عمليات الطرح األولي ،فيما كانت
ً
اليابان أكثر دعما لها ،أما المملكة
المتحدة وأميركا فانتهجتا مبدأ
االن ـت ـظ ــار وال ـم ـت ــاب ـع ــة ،بـيـنـمــا لــم

 ال ـق ــواع ــد ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا علىال ـص ـع ـيــد ال ـعــال ـمــي ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات ال ـمــال ـيــة الـحـكــومـيــة
الـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة ل ـغ ـس ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،أو
نهج التنسيق ا ل ــذي تتبعه األ مــم
ً
المتحدة ،يمكن أن تصبح نموذجا
ً
ملهما لسن لوائح أو اتفاق عالمي
بشأن العمالت الرقمية.
 القواعد التنظيمية القياسيةً
لها أهمية كبيرة خصوصا لكبار
ً
المستثمرين ،فمؤخرا كانت هناك
زي ــادة كبيرة فــي إنـشــاء صناديق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـل ــع إل ــى
االستثمار في الطروحات األولية
للعمالت الرقمية نيابة عن هؤالء
المستثمرين.
 في الوقت الراهن ،تحد عملياتالمضاربة التي تفتقر للتنظيم من
إمكانات هذه األصــول كي تتحول
لفرصة للمنفعة العامة ،وهذا يزيد
مــن التقلبات بما يؤثر فــي نهاية
ال ـم ـطــاف ع ـلــى الـقـيـمــة المحتملة
لهذه العمالت.
(أرقام)

تــوفــر الـبـلــدان الـنــامـيــة أي حماية
للمستثمرين.
 تـ ــرجـ ــع ه ـ ـ ــذه االسـ ـتـ ـج ــاب ــاتً
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة إلـ ــى ت ـع ــري ـف ــات أي ـض ــا
م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـع ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ،إذ
تعتمد طبيعة الطروحات األولية
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاق الـ ـ ــذي ع ــرض ــت ب ــه،

«بتكوين» على مشارف  9000دوالر ...و«لتكوين» تقفز %17
ارت ـف ـع ــت «ب ـت ـك ــوي ــن» م ـق ـتــربــة م ــن حــاجــز
التسعة آالف دوالر م ــرة أخ ــرى ،تــزامـنــا مع
م ـكــاســب جـمــاعـيــة لـلـعـمــات الــرق ـم ـيــة ،رغــم
تحذيرات المنظمين والمخاوف إزاء تحركهم
نحو فرض مزيد من القيود.
وخالل تعامالت أمس ،ارتفعت «بتكوين»

بنسبة  3.65في المئة إلى  8827دوالرا ،في
الساعة  09:10صباحا بتوقيت مكة المكرمة،
بعدما المست  8866دوالرا في وقت سابق.
وزادت «إثريوم» بنسبة  2.95في المئة إلى
 871دوالرا ،وصعدت «بتكوين كاش» بنسبة
 4.40فــي المئة إلــى  1285دوالرا ،وارتفعت

«لتكوين» بنسبة  17.30فــي المئة إلــى 185
دوالرا ،بينما اسـتـقــرت «الــريـبــل» عند 1.06
دوالر.
وبلغت القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت
الــرق ـم ـيــة  432م ـل ـيــار دوالر ،ب ـعــدمــا ب ــدأت
تعامالت هذا األسبوع قرب  400مليار دوالر.

والـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن يـتـغـيــر بـســرعــة
ويمتلك خصائص هجينة لألدوات
المالية.

تصنيف العمالت الرقمية
 يقول خبير العمالت الرقميةلورانس ونتيرماير ،إن تكنولوجيا
الدفاتر الموزعة الداعمة لألصول
االف ـت ــراض ـي ــة ق ــد ت ـن ـظــم ف ــي ثــاث
فئات محتملة هي ،عمالت رقمية،
وسلع رقمية ،ورمــوز رقمية ،لكن
يظل غياب التنسيق بين المنظمين
مشكلة أعمق.
 تستغل الشركات ذات الصلةً
بالعمالت الرقمية أحيانا الطبيعة
ال ـمــوزعــة ل ـهــذه األص ـ ــول ،لــادعــاء
ب ـعــدم وجـ ــود م ـصــدر م ـحــدد لـهــا،
ً
كما ترفض اعتبارها أوراقا مالية،

ك ــي ال تـخـضــع ل ـقــوان ـيــن منظمي
سوق المال.
ً
 هناك أيضا فجوات تنظيميةعابرة للحدود واضـحــة ،فــإذا كان
من السهل تقبل أنها أصول سهلة
النقل ،,فإنها ال تزال صعبة التتبع.
 من السهل إصدار عملة رقميةما في بيئات مواتية مثل اليابان،
لـكــن نـفــس العملة سيتم تــداولـهــا
وفــق قــواعــد أكـثــر صــرامــة مــن قبل
صغار المستثمرين في الواليات
المتحدة.

تجنب غسل األموال والجرائم المالية
 االرت ـب ــاك الـعــابــر لـلـحــدود فيال ــوق ــت ال ــراه ــن يـسـمــح لـلـشــركــات
ب ــانـ ـتـ ـق ــاء الـ ـبـ ـيـ ـئ ــات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
وال ـقــانــون ـيــة ال ـمــائ ـمــة ،م ــا يجعل

عمليات غسل األمــوال أسهل ،لكن
لحسن الحظ يمكن للحكومات سد
الثغرات عبر خطوات محددة.
 يـ ـ ـج ـ ــدر بـ ــال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات دعـ ــماالستثمار في التكنولوجيا التي
تـجـعــل م ـصــدر ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة
ً
أك ـث ــر وض ــوح ــا م ــع ال ـح ـفــاظ على
تشفيره ،ويمكن للمنظمين بعد
ذلـ ــك إط ـ ــاق م ــؤش ــر م ـع ـي ــاري ،ما
يصعب من انتقال األصول بصورة
غير قانونية.
 أخ ــذت جــزيــرة جـيــرســي (رغــمس ـم ـع ـت ـهــا ال ـس ـي ـئ ــة فـ ــي ال ـس ــاب ــق
كـمــركــز مــالــي) زم ــام ال ـم ـبــادرة في
تنظيم السوق وتطبيق الممارسات
الدولية وحوكمة شركات العمالت
الــرقـمـيــة ،واآلن تــوفــر رقــابــة أكـبــر،
وربـ ـم ــا ت ـم ـت ـلــك قـ ـ ــدرة أعـ ـل ــى عـلــى
ً
احتساب الخطر مستقبال.
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الرشيدي :التوقيع على مشروع «الدقم» اليوم في سلطنة عمان
أعـلــن وزيــر النفط وزيــر الـكـهــربــاء والـمــاء
المهندس بخيت الرشيدي عن توقيع شركة
ً
ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة ال ـيــوم ،اتـفــاقــا
يقضي بتملك نسبة  50في المئة من مشروع
مصفاة ومجمع بتروكيماويات "الدقم" في
سلطنة عمان.
وق ــال الــوزيــر الــرش ـيــدي ل ــ"كــونــا" ،إن هــذا
التوقيع يأتي إ ثــر موافقة المجلس األعلى
لـلـبـتــرول واعـتـمــاده مـشــروع إنـشــاء مصفاة
الدقم بالمشاركة بين شركة النفط العمانية
وشركة البترول الكويتية العالمية التابعة
لمؤسسة البترول الكويتية.
وأوضـ ــح أن ه ــذه ال ـشــراكــة تــدشــن انـطــاق
مـ ـش ــروع م ـص ـفــاة وم ـج ـمــع ب ـتــروك ـي ـمــاويــات
ً
"الــدقــم" ،الفتا إلى أن هذه الشراكة تدعو إلى
االعتزاز والفخر "فهو مشروع تنموي وحيوي
وسـيـســاهــم فــي دع ــم اقـتـصــاد سلطنة عمان
الشقيقة ،إضافة إلى تحقيق توجهات مؤسسة
البترول الكويتية فيما يخص قطاع التكرير
العالمي ،والتي تتمثل في ضمان وإيجاد منفذ
آمن لتصريف الهيدروكربونات الكويتية".

وأشـ ـ ــاد ب ـم ـتــانــة الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة مــع
س ـل ـط ـنــة ع ـم ــان ال ـش ـق ـي ـقــة وأه ـم ـي ــة ال ـشــراكــة
ً
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـع ـهــا ،م ــؤك ــدا أن اسـتـثـمــار
ا لـكــو يــت فــي منطقة ا لــد قــم اال قـتـصــاد يــة يعد
خير مـثــال على روح ا لـتـعــاون النفطي بين
دول الخليج العربي.
يذكر أن مصفاة الدقم ستقام على مساحة
 900ه ـك ـتــار "ا ل ـه ـك ـتــار ي ـع ــادل  10آالف مـتــر
مربع" في منطقة الدقم االقتصادية الواقعة
في جنوب سلطنة عمان بطاقة تكريرية عند
ً
التشغيل تبلغ نحو  230ألف برميل يوميا .
وستنتج المصفاة الديزل ووقود الطائرات،
إضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال ،وتم
اخـتـيــار هــذا الـمــوقــع فــي إط ــار الـجـهــود التي
تبذلها سلطنة عمان لتطوير هذه المنطقة
ا لــوا قـعــة جـنــوب ا لـبــاد وتحويلها إ لــى مركز
للطاقة والخدمات اللوجستية.
(كونا)

«بيتك» الراعي االستراتيجي لمهرجان
القهوة بالشراكة مع «»Cofe App

علي اإلبراهيم يتسلم اتفاقية الشراكة من يوسف الرويح
يقدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،بالشراكة
مع  ،Cofe Appمفاجأة لجميع عمالئه في مهرجان
القهوة بمجمع الحمراء ،عبارة عن قهوة مجانية
من اختيار العميل ،يومي  19-17الـجــاري ،مكافأة
ل ـل ـع ـم ــاء ،وح ــرص ــا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أروع ال ـع ــروض
والمميزات التي تلبي تطلعاتهم ،وتزيد من رضاهم.
وتــأتــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ،فــي إط ــار رعــايــة "بـيـتــك"
االستراتيجية للمهرجان انطالقا من مسؤوليته
االجتماعية ،وحرصه على دعم مبادرات ومشاريع
الشباب الكويتي وريادة األعمال ،وكذلك استمرارا
لبرنامج "بيتك" في األيام الوطنية.
ويجمع المهرجان  13من محال القهوة المحلية
والعالمية والمختصين وأصـحــاب المشاريع في
صناعة القهوة تحت سقف واحد ،األمر الذي يساهم
في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار وعشاق القهوة،
بمختلف الفئات العمرية.
ويستضيف "بـيـتــك" ،بالتعاون مــع ،Cofe App
في مهرجان القهوة الشريك المؤسس في مدرسة
القهوة بهولندا ،غوست ليوبولد ،الحائز شهادات
تخصصية مــن هيئة ا لـقـهــوة المتخصصة ،SCA
والمدرب المعتمد في مهارات تحضير وتحميص
القهوة.
وهذا األمر يتيح للشباب الكويتي المهتم بتطوير
المهارات في مجال القهوة فرصة التسجيل بورش

العمل ،والتعرف أكثر على صناعة القهوة ،وطريقة
تحضيرها ،وأن ــواع القهوة والنكهات والـمــذاقــات
ال ـم ـم ـيــزة ،والـمـعــايـيــر األف ـض ــل لتحميص الـقـهــوة
وطحنها وتقطيرها والحصول على شهادة رسمية
مــن هيئة الـقـهــوة المتخصصة بــر ســوم مخفضة،
خصوصا في ظل اإلقبال الالفت من الشباب الكويتي
على إطالق مشاريع تتعلق بصناعة القهوة ،التي
باتت تحظى بزخم كبير في الكويت والعالم ،السيما
من شريحة الشباب.
ويـتــواجــد "بيتك" فــي جناح خــاص بالمهرجان
يـنـظــم مــن خــالــه أنـشـطــة خــاصــة تتضمن أنشطة
الرسم بالقهوة ،وألعاب الكرنفال والفرق التقليدية
في األيام الوطنية ،وغيرها من األنشطة والفعاليات.
وي ــأت ــي اخ ـت ـيــار ب ــرج ال ـح ـم ــراء ل ـه ــذه الـفـعــالـيــة،
لموقعه المتميز الذي يسهل الوصول إليه ،ويجذب
الموظفين العاملين في المنطقة التجارية ،وكذلك
الـعــائــات وال ـطــاب الــذيــن يمكنهم زي ــارة المجمع
في الفترة المسائية ،لالستفادة من عرض "بيتك"،
والتعرف على تجارب ناجحة وأخرى انطلقت إلى
العالمية من قبل الشباب والمبادرين الكويتيين،
مــا يحفز إلي ـجــاد م ـب ــادرات ،واالطـ ــاع عـلــى أحــدث
االبتكارات ،وإمكانية إطالق منتجات تناسب هذه
الصناعة وتدعمها.

●

بخيت الرشيدي

«الوطني» يعلن فائزي ًحملة
ّ
«حول راتبك واربح فورا»
أعلن بنك الكويت الوطني أسماء
ال ـفــائــزيــن ف ــي حـمـلــة " 2017ح ـ ّـول
ً
رات ـب ــك وارب ـ ــح ف ـ ــورا" ع ـلــى ال ـه ــواء
مباشرة ،عبر إذاعــة نبض الكويت
 ،88.8FMوتم السحب تحت إشراف
قـيــادات مــن بنك الكويت الوطني،
وبحضور مسؤول وزارة التجارة
والصناعة.
وقالت المديرة األولــى في إدارة
الخدمات المصرفية الشخصية في
بنك الكويت الوطني أمال الدويسان:
"يعمل بنك الـكــويــت الــوطـنــي على
مكافأة عمالئه األوفـيــاء مــن خالل
تقديم الهدايا والعروض المميزة.
وخ ــال ع ــام  ،2017قمنا بمكافأة
العمالء الذين حولوا رواتبهم إلى
ال ــوطـ ـن ــي ب ـس ـي ــارت ـي ــن مــرس ـيــدس
جديدتين ،حيث فازت زينب حسين
مـحـمــد رض ــا ب ـس ـيــارة Mercedes
 GLCوحمود فالح العازمي بسيارة
."Mercedes GLCCoupé
وأضـ ــافـ ــت الـ ــدوي ـ ـسـ ــان أن بـنــك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي أطـ ـل ــق حـمـلـتــه
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـ ـع ـ ــام  2018بـ ــدعـ ــوة
حــدي ـثــي ال ـتــوظ ـيــف وغ ـي ــر عـمــاء
الـ ـبـ ـن ــك لـ ـتـ ـح ــوي ــل روات ـ ـب ـ ـهـ ــم إل ــى
الوطني والفوز بهدايا فورية دون
سحوبات ،أو التقدم للحصول على
قرض من دون فائدة.
وت ــاب ـع ــت" :ب ــإم ـك ــان الـمــوظـفـيــن
ال ـجــدد أو غـيــر ع ـمــاء الـبـنــك ممن
يرغبون فــي تحويل رواتـبـهــم إلى
الــوطـنــي زيـ ــارة أح ــد ف ــروع الـبـنــك،
مـصـطـحـبـيــن م ـع ـهــم ال ـم ـس ـت ـنــدات
المطلوبة لفتح الحساب ،وبالتالي
الحصول على جائزتهم الفورية".
وتتراوح قيمة الهدايا بين 100
دي ـن ــار و 10000ديـ ـن ــار ،أو يمكن
للعمالء الـجــدد اخـتـيــار الحصول
ع ـلــى ق ــرض م ــن دون ف ــائ ــدة حتى
 10000دينار ،ويسري هذا العرض
حتى  31ديسمبر .2018

ً
التأمين» :الحسن رئيسا
«اتحاد
ً
والسلمي نائبا له

أمال الدويسان

ويـ ـق ــوم ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ب ـتــوف ـيــر م ـج ـمــوعــة م ـت ـكــام ـلــة مــن
الـخــدمــات والمنتجات المصرفية
لتناسب مختلف بــاقــات الــرواتــب،
ومختلف أنماط الحياة بما في ذلك
الخدمات المصرفية عبر االنترنت
والمعامالت الرقمية وحلول الدفع
المبتكرة ،مثل  Tap & Payوخدمة
التوصيل.
وي ــوف ــر ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
لـ ـعـ ـم ــاء تـ ـح ــوي ــل ال ـ ــرات ـ ــب خ ــدم ــة
الـحـصــول ال ـفــوري على البطاقات
االئتمانية ،مع إمكانية اختيارهم
ب ـي ــن  10ب ـط ــاق ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،وم ــا
ت ــوف ــره م ــن مـجـمــوعــة م ــن ال ـمــزايــا
المتعددة وفقا لنوع البطاقة ،بما
في ذلك الحصول على أميال السفر
ونـقــاط مايلز الــوطـنــي ،والحماية
ضــد عمليات االحـتـيــال ،والتأمين
ع ـلــى ال ـس ـف ــر ،وخ ــدم ــة ال ـم ـســاعــدة
الشخصية "الكونسيرج" ،والحصول
عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط م ـ ـكـ ــافـ ــآت ال ــوطـ ـن ــي،
والدخول المجاني إلى أكثر من 800
قاعة انتظار في المطارات ،وغيرها
مــن العديد مــن المزايا والـعــروض
ال ـح ـص ــري ــة ال ـم ـق ــدم ــة م ــن  Visaو
.Mastercard

عيسى عبدالسالم

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة،
أن م ـج ـل ــس إدارة اال تـ ـ ـح ـ ــاد ا ل ـكــو ي ـتــي
ً
لـلـتــأمـيــن ع ـقــد اج ـت ـم ــاع ــا يـ ــوم االث ـن ـيــن
الماضي ،تمت خالله الموافقة على قبول
االسـتـقــالــة الـمـقــدمــة مــن رئـيــس مجلس
اإلدارة عـ ـب ــدال ــرزاق ال ــوه ـي ــب ،ومــاجــد
يوسف العلي وداود سالم توفيق.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر ،أن ــه تــم اخـتـيــار
ً
خــالــد س ـعــود الـحـســن رئـيـســا لمجلس
ً
اإلدارة  ،وصالح صالح السلمي نائبا
لمجلس اإلدارة للدورة الحالية.
وأوضـ ـح ــت أن ه ـن ــاك م ـســاعــي جمة
لـ ــزيـ ــادة م ـســاه ـمــة ق ـط ــاع ال ـت ــأم ـي ــن فــي
االقتصاد الوطني عن النسبة الحالية،
الـتــي الت ـت ـجــاوز  1فــي الـمـئــة ،إذ يوجد

اه ـت ـمــام بــالــغ م ــن ال ـح ـكــومــة ب ـنــاء على
رغبة وتوصية لجنة الشؤون القانونية
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـم ـش ــروع قــانــون
بشأن تنظيم قطاع التأمين واإلشــراف
والرقابة عليه.
يــذكــر أن االت ـحــاد الـكــويـتــي للتأمين
يعمل على تطوير الـقـطــاع مــن الــداخــل
من خــال برامج التدريب ،ويعمل على
ً
ً
تقديم أكثر من  30برنامجا متخصصا
خالل الفترة المقبلة ،مبينة أن أحد أهم
ً
البرامج ،التي دخلت فعليا حيز التنفيذ
بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية
ومعهد مصر للتأمين برنامج االحتيال
في مجال التأمين ،إذ يسعى االتحاد إلى
زيادة الوعي التأميني لدى العاملين في
القطاع والعاملين في مجال الصناعة
والمواطنين.

«الخليج» يعلن فائزي سحوبات الدانة اليومية
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج ف ــي
 11فـ ـب ــراي ــر أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن
بــالـسـحــوبــات الـيــومـيــة لحساب
الــدانــة خــال األسـبــوع مــن  4إلى
 8ال ـج ــاري .وتـشـمــل السحوبات
اليومية لحساب الدانة جائزتين
قيمة كل منهما  1000دينار لكل
فائز خالل أيام العمل.
وال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــزون ه ـ ـ ــم( :األح ـ ـ ـ ـ ــد 4
فبراير) :رام أتشوتا ناندا سيري
فـيـنـكــاتــا ،ن ــوف عـصــام النصف،
(االثـنـيــن  5ف ـبــرايــر) :بيبي نــادر
علي ،حسين حمد علي( ،الثالثاء
 6فبراير) :خليفة عــادل العنزي،
لطيفة حسين السنافي( ،األربعاء
 7فبراير) :علي محمد سالمين،
مـحـمــد عـلــي عــالــم( ،الـخـمـيــس 8
فبراير) :خالد جمال الحجاجي،
عيون محمد جابر.
ويتضمن بــرنــامــج سحوبات
الـ ــدانـ ــة ال ـم ـج ــدول ــة لـ ـع ــام 2018

رام أتشوتا يتسلم جائزته من يعقوب الشايجي
سحوبات يومية خالل أيام العمل
عـلــى جــائــزتـيــن قيمة كــل منهما
 1000دي ـ ـنـ ــار .س ـي ـب ــدأ الـسـحــب
الربع سنوي األول في  28مارس
على جائزة  200,000دينار ،يليه

ال ـس ـحــب رب ــع ال ـس ـنــوي ال ـثــانــي،
الذي سيجري في  27يونيو على
جائزة  250,000دينار.

ً
 ...ويطلق حملة استرجع  %10نقدا
لدى جميع المطاعم

أط ـل ــق ب ـنــك الـخـلـيــج حـمـلـتــه ال ـج ــدي ــدة ،بـمـنــاسـبــة
االح ـت ـف ــال ب ــاألع ـي ــاد الــوط ـن ـيــة خ ــال ف ـب ــراي ــر ،وال ـتــي
بموجبها يكافئ عمالءه حاملي البطاقات االئتمانية
باسترجاع  10في المئة من قيمة فواتيرهم المدفوعة
لدى جميع المطاعم بالكويت.
وتستمر الحملة طوال الشهر الجاري ،حيث يسري
ال ـعــرض عـلــى جميع الـمـطــاعــم والـمـقــاهــي بــالـكــويــت،
وكذلك في حالة الطلب ،عبر تطبيقات توصيل الطعام،
مثل :موقع طلبات وكاريدج وغيرهما.
وبإمكان جميع العمالء حاملي بطاقات "الخليج"
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـم ـش ــارك ــة ت ـل ـقــائ ـيــا ف ــي هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة،
واس ـت ــرج ــاع  10ف ــي ال ـم ـئــة م ــن قـيـمــة طـلـبــاتـهــم لــدى
ال ـم ـطــاعــم ،أو م ــن خ ــال تـطـبـيـقــات تــوص ـيــل الـطـعــام
باستخدام بطاقاتهم االئتمانية ،على أن يكون الحد

األدنى لمبلغ الطلبات التي يتم إنفاقها بالكويت 100
ديـنــار .وسيتمكن العمالء مــن اسـتــرداد قيمة المبلغ
مباشرة على بطاقاتهم االئتمانية في موعد أقصاه
 31مارس .2018
وب ــإمـ ـك ــان الـ ـعـ ـم ــاء ح ــام ـل ــي بـ ـط ــاق ــات "ال ـخ ـل ـي ــج"
االئتمانية االستمتاع بخصومات فورية لدى المطاعم
والمقاهي بالكويت تصل إلى  20في المئة بأكثر من
 300مـطـعــم .وبــاإلضــافــة إل ــى الـخـصــومــات الـفــوريــة،
سيتمكن الـعـمــاء أيـضــا مــن اسـتــرجــاع  10فــي المئة
ً
نقدا من قيمة طلباتهم لدى جميع المطاعم بالكويت.
ويلتزم "الخليج" بمنح عمالئه قيمة استثنائية ،من
خالل العروض الترويجية التي تلبي احتياجاتهم ،إلى
جانب تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات
المصرفية المتوافرة في الكويت.

«الدولي» يرعى مشاريع تخرج
«الهندسة والبترول»

طالبات الهندسة أثناء زيارتهن للبنك الدولي
حرصا منه على دعم األنشطة الطالبية والفعاليات الشبابية الفعالة،
َّ
قدم بنك الكويت الدولي ،أخيرا ،رعايته لعدد من مشاريع تخرج طلبة
كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت ،تقديرا لكونهم عصبا
أساسيا في بناء مستقبل المجتمع الكويتي وتطوره.
ومن المشاريع التي رعاها "الدولي" مشروع تخرج الطالبات :نورة
الشمري ،دعــاء الرفاعي وســارة المطيري ،والــذي يــدور حــول ابتكار
طريقة جديدة لحساب نسبة الـتــوازن ،استنادا إلــى مختبر السلوك
الطوري لموائع مكامن النفط.
ويهدف هذا المشروع إلى تحليل بيانات مختبر السلوك الطوري
لموائع مكامن النفط من حقول مختلفة حول جميع أنحاء العالم ،ومن
ثم إنشاء عالقة جديدة لحساب قيمة نسبة التوازن ،مع وجود حد أدنى
من الخطأ ،مقارنة بقيمتها مع العالقات األخرى ،والقيمة الثابتة في
المختبر .وتم إنشاء برنامج يتم إدخال العناصر المطلوبة فيه ،ومن
ثم حساب قيمة الثابت بأقل وقت ممكن ،وبمنتهى السهولة.
كما قام "الدولي" أيضا بدعم مشروع "زيادة أرباح أسيكو" للطالبات:
مريم جعفر ،غدير العنزي ،فاطمة راشد ،ريم المطيري وأسماء العنزي،
والذي يسعى إلى زيادة أرباح كل الشركات والمؤسسات التجارية .لهذا،
هذه هي الفكرة الرئيسة التي سيتم النظر فيها ،وبما أن الربح يساوي
إيرادات الشركة ناقص التكلفة اإلجمالية ،من خالل وجود نهجين؛ إما
لزيادة اإليرادات ،أو تقليل التكلفة ،ستتم زيادة الربح تلقائيا.
وبهذه المناسبة ،صرح مدير وحدة االتصال المؤسسي في البنك،
نواف ناجيا ،بأن "حرصنا على دعم ورعاية مشاريع تخرج الطلبة يأتي
في سياق برنامج البنك الرائد للمسؤولية االجتماعية الذي يتبنى
مختلف المبادرات والفعاليات الشبابية ،ما من شأنه دعم أفكارهم،
وتشجيع أعمالهم المناسبة ،إيمانا منا بأنهم الشريحة األكثر تأثيرا
في بناء مستقبل البالد ،السيما أن فئة الشباب تحتل حيزا كبيرا من
اهتماماتنا تجاه المجتمع".
وأض ــاف أن "الــدولــي" يسعى دائـمــا للمشاركة فــي دعــم المشاريع
التي تساهم في تطوير المجتمع ،كما يقوم برعاية الطاقات الشبابية
الطموحة واألفكار المبدعة البناء ة والرؤية العصرية المتطورة ،ما
يكفل بناء الوطن بقطاعاته المختلفة.
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ِّ
كيف يمكن لبنزوات
يصور الفنان حمد
يسلط معرض "أبجديات"
أشكناني دوره في مسلسل الصوديوم وهو من المواد
الضوء على ما تحمله
الحافظة المساعدة في
األحرف والمقاطع والكلمات "آخر شتاء" ،إضافة إلى
مشاركته في بطولة مسلسل محاربة انفصام الشخصية؟
في طياتها من جمال.
دراسة طبية تلقي الضوء.
"المواجهة".

٢٧

مسك

أحيا الفنانون خالد المسعود
وعلي عبدالله وفاطمة
الكويتية ووالء الصراف ليلة
تكريم الشاعر الراحل أحمد
العدواني.

شماميان تعود إلى تونس
 22الجاري

كاتي بيري

حسين الجسمي

هشام سليم

حسين الجسمي يصدر
«اليوم عيد الحب»

كاتي بيري تعود
إلى أورالندو بلوم

شارك الفنان اإلماراتيحسين الجسمي متابعيه عبر حسابه
الخاص على مواقع التواصل االجتماعي "إنستغرام" من خالل
نشره أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب.
األغنية تحت عنوان "اليوم عيد الحب" ،وهي من أشعار حاكم
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .وما إن نشر الجسمي
األغنية حتى انهالت اإلعجابات عليه.
ً
وحققت أغنية "أحبك" أخيرا ،أكثر من مليون مشاهدة على
موقع يوتيوب ،وذلــك في  3أيــام فقط من طرحها .وهــي من
كـلـمــات الـشــاعــر أح ـمــد الـصــانــع وأل ـح ــان الـجـسـمــي وتــوزيــع
موسيقي و"مكس وماستر" للمايسترو وليد فايد.
يذكر أن الجسمي شارك في أولى حفالت "فبراير الكويت" .

ب ـعــد ان ـف ـصــال ـه ـمــا لـبـضـعــة أش ـه ــر ،عـ ــادت الـنـجـمــة
العالمي

العالمية كاتي بير ي إلى حبيبها النجم
أورالندو بلوم ،وذلك بعد ارتباطهما قرابة عام.
وبحسب صحيفة" ذا صن" البريطانية ،فإن كاتي لم
تستطع مقاومة بلوم ومقاطعته ،لذلك عادت إليه
سرا لتجنب تكرار األخطاء التي وقعت بينهما في
أول العالقة ،الفتة إلى أنهما قضيا معا احتفاالت
رأس السنة في جزر المالديف.
وأشارت "ذا صن" ،إلى أن كاتي أفصحت عن رغبتها
في تكوين أسرة وإنجاب أطفال.

ً
هشام سليم يصور مشهدا
لـ «بني يوسف»
يصور الممثل المصريهشام سليم األسبوع المقبل مشهدا
واحدا ضمن أحداث مسلسل "بني يوسف" ،بطولةالممثلة
ي ـســرا ،خ ــال حـلــولــه كـضـيــف ش ــرف فــي أحـ ــداث المسلسل
المقرر عرضه في رمضان المقبل ،والذي يكتبه المؤلفون
الثالثة أمين جمال وخالد أبوبكر وإبراهيم محسن ،ومن
إخراج محمد علي.
"بني يوسف" ،هو اسم مؤقت للمسلسل ،الــذي يشارك في
بطولته شيرين رضا ،نجالء بدر ،أحمد حاتم.
من جانب آخر ،يبدأ سليم تصوير أول مشاهده في مسلسل
"اخـتـفــاء" ،األس ـبــوع المقبل ،بطولة النجمة نيللي كريم،
والمقرر عرضه في رمضان ،بعد عدة تأجيالت.

الدورة الـ  68لمهرجان برلين
السينمائي تنطلق اليوم

لينا شماميان
تستعد المطربة السورية ذات األصول األرمينية لينا شماميان لشد الرحال إلى
تونس إلحياء أولى حفالتها الغنائية للسنة الجديدة ،وذلك على خشبة المسرح
الوطني بالعاصمة التونسية ،في السابعة والنصف مساء الخميس  22الجاري.
وتعيد هــذه الحفلة شماميان إلــى محبيها التوانسة بعد غياب أكثر من 6
أشهر عن آخر حفالتها في مهرجان قرطاج الدولي التونسي بأغسطس الماضي،
وتشارك خاللها كضيفة شرف في فعاليات النسخة الثانية من احتفالية "عرس
الطبوع" ،بمشاركة األوركسترا الوطنية بقيادة المايسترو محمد األسود ،وتشارك
المسرح مع الفنان التونسي زياد غرسا.
كما تأتي هذه الزيارة الخاطفة كأول بشائر انطالقة المطربة الدمشقية األصل
أرمينية الجذور الجديدة ،بعد النجاح الجماهيري الذي حققته العام الماضي
بأكثر من  12حفلة مختلفة حول العالم ،بين ألمانيا وبريطانيا وتونس ختاما
ألولى حفالتها الغنائية بالكويت في ديسمبر الماضي ،وأسرت قلوب جمهورها
بأغنيات ألبوماتها "هاألسمر اللون" و"شامات" و"غزل البنات" و"لونان".

«وارنر» تطرح الفيديو الترويجي
الثاني لـ «»Rampage

تيكوير ودي فرانس وبرادو ورومانسكي وساكاموتو في التحكيم
لقطة من الفيلم
طرحت شركة اإلنتاج "وارنر براثرز" الفيديو الترويجي الثاني "تريلر" لفيلم الحركة
والمغامرات الجديد " ،"Rampageوهو من إخراج براد بيتون وتأليف كارلتون كيس
وريان كوندال ،حيث تنتظر صاالت السينما العالمية عرضه على شاشاتها الكبيرة،
إذ سيتم اإلفراج عنه للمرة األولى في  20أبريل المقبل.
تدور قصة الفيلم حول "دافيس أوكوي" ،وهو باحث علمي يتشارك رابطة قوية ال
تتزعزع مع "جورج"؛ الغوريلال بارعة الذكاء ،التي كانت تحت رعايته منذ مولدها،
لكن تجربة جينية تحول الغوريال اللطيفة إلى وحش مستعر ،حيث بدأ تخليق هذه
الوحوش حديثا عبر أميركا الشمالية ،يدمر كل ما يصادف طريقه ،فيتعاون "أوكوي"
مع مهندس وراثي البتكار ترياق يعيد المخلوقات إلى طبيعتها.
يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جيفري دين مورغان ودوين جونسون
وكالين إكريمان وجو مانجانيلو وناعومي هاريس ومارلي شيلتون وجيك أسي
وجاك كوايد وبريني هيل وغيرهم.

لقطة من فيلم «إيفا»
تـنـطـلــق الـ ـي ــوم ف ـعــال ـيــات م ـهــرجــان
برلين السينمائي الدولي ،حيث يفتتح
ال ــدورة ال ــ 68فيلم الــرســوم المتحركة
"ج ــزي ــرة ال ـك ــاب" ،لـلـمـخــرج األمـيــركــي
الـشـهـيــر وي ــس أن ــدرس ــون ف ــي عــرضــه
العالمي األول.
وقال مدير المهرجان ديتر كوسليك
إن عرض "جزيرة الكالب" يمثل سابقة
أولى لمهرجان برلين ،حيث إنها المرة
األولى التي يعرض بها المهرجان في
افتتاحه فيلم رسوم متحركة.
وتــدور أحــداث الفيلم حول طفل في
الـ 12من عمره ،يسافر في رحلة يجوب
بها اليابان بحثا عن كلبه الذي فقده،
ويقوم بأداء األصوات في الفيلم نخبة
م ــن ن ـج ــوم ه ــولـ ـي ــوود ،م ـن ـهــم إدوارد
ن ــورت ــون ولـيــف شــرايـبــر وبـيــل مــوري
وتيلدا سوينتون ويوكو أونو وغيرهم،
ومــن المفترض أن يـعــرض الفيلم في
دور السينما أبريل المقبل.
ومن المتوقع أن تكون ليلة االفتتاح
حافلة بمناهضة ا لـتـحــرش الجنسي
الــذي طغى على العالم ،ونــال العديد
مــن نـجــوم السينما ممن تفاعلوا مع
هاشتاغ "أنا أيضا" الذي فضح الكثير
من التحرشات الجنسية داخل الوسط
الفني.
وقال ديتر كوسليك ،في هذا الشأن،
إن الـمـهــرجــان لــن ي ـلــزم أح ــدا بــارتــداء
مالبس معينة ،مثلما حــدث في حفل
غولدن غلوب ،حيث ارتــدت النجمات
فساتين من اللون األسود.
ويترأس لجنة تحكيم الــدورة الــ68
المخرج األلماني الشهير توم تيكوير،

والممثلة سيسيل دي فرانس وشيما
بـ ــرادو ،والـمـنـتـجــة أدي ــل رومــانـسـكــي،
والـمــوسـيـقــار ريــويـتـشــي ســاكــامــوتــو،
والناقدة األميركية ستيفاني زكاريك.
وتضم قائمة األف ــام المشاركة في
ال ــدورة ال ــ 68عــددا من االفــام المهمة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـت ـ ـنـ ــاول عـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،م ــن دول
األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن وأس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وال ـن ـم ـس ــا
والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا
وألمانيا وهونغ كونغ وإيران وأيرلندا
ولـكـسـمـبــورغ وال ـن ــروي ــج وب ــاراغ ــواي
والصين ورومانيا والسويد وسويسرا
والـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وأوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
والواليات المتحدة األميركية.
ويـشــارك المخرج الــروســي أليكسي
جـ ـي ــرم ــان ج ــونـ ـي ــور ب ـف ـي ـل ـمــه ال ـجــديــد
"دوفـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوف" ،والـ ـمـ ـخ ــرج ال ـفــرن ـســي

ويس أندرسون

ال ـم ـخ ـضــرم ب ـي ـنــواه جــاكــو
بأحدث أفالمه "إيفا" بطولة
الممثلة الفرنسية إيزابيل
هــوبـيــر ،إضــافــة إلــى أحــدث
أف ـ ــام ال ـم ـخ ــرج األم ـي ــرك ــي
الشهير جوس فان سانت
بعيدا
"ال تقلق ،لن يذهب
ً
على قدميه" ،بطولة النجوم
خــواكـيــن فينيكس وجــونــاه
هيل وروني مارا وجاك بالك.
ومــن إيطاليا تـشــارك المخرجة
الشابة لورا بيسبوري التي تعود
لمسابقة برلين بفيلمها "ابنتي"،
وك ــذل ــك ال ـبــول ـنــديــة م ــال ـج ــورت ــازا
سوموفيسكا بفيلم "ماج" ،وسبق
للمخرجتين المشاركة بأفالمهما
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ب ــرلـ ـي ــن
الرسمية.
إضافة إلى فيلمين من السينما
األلمانية هما "في الجزر" للمخرج
ت ــوم ــاس س ـتــوبــر ،و"أخـ ــي اسـمــه
روبـ ـ ــرت وهـ ــو أحـ ـم ــق" لـلـمـخــرج
فـ ـيـ ـلـ ـي ــب غـ ــرون ـ ـي ـ ـنـ ــغ ،والـ ـفـ ـيـ ـل ــم
األلماني ،Days in Quiberon 3
وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا
والنمسا وفرنسا ،ومن سيناريو
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج إي ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــي ع ـ ــاط ـ ــف،
وبطولة ماري بومر ،وبيرغيت
مينشماير ،و شــار لــي هوبنر،
وروبـ ــرت جــويــزديــك ،دينيس
الفانت ،وهو العرض العالمي
األول للفيلم ضمن فعاليات
المهرجان.
سيسيل دي فرانس

بريانكا شوبرا على غالف
«»Harper’s Bazaar
تصدرت النجمة الهندية
الشهيرة بريانكا شوبرا
غالف مجلة "Harper’s
 "Bazaarلعدد شهر مارس
المقبل ،وخضعت لجلسة
تصوير مميزة وحوار خاص
للمجلة.
نوعت النجمة "بريانكا"
البالغة من العمر  35عاما،
في فساتينها العديدة
أثناء جلسة التصوير،
حيث اختارت إطالالتها
بعناية ودقة ،فمنها األحمر
والوردي واألبيض المزخرف
المنفوش وغيرها ،واهتمت
بوضع مكياجها الرقيق
المميز ،وتصفيف شعرها
بشكل جذاب.
كما نشرت شوبرا ،صورة
تذكارية لها مع فريق
مسلسلها األميركي
 ،Quanticoوذلك عبر
حسابها على "انستغرام".
وعلقت قائلة" :مجرد يوم
آخر في العمل" ،في إشارة
إلى قرب انتهاء تصوير
مشاهدها من المسلسل
المقرر عرضه خالل أبريل
المقبل ،بينما يعرض في
الهند على "ستار وورلد"
و"ستار وورلد "HD
في  29أبريل.

بريانكا شوبرا

ثقافات

٢٠

«ذي هب» أطلق فعاليات «أبجديات» للفنان التونسي كريم جباري
د .أيمن بكر

هذا بحق «مولد سيدك المعرض»
والمولد في الثقافة المصرية هو حدث معبر عن احتفال
فيه شــيء من القداسة الرتباطه بشخصية دينية مهمة
سواء في المسيحية أو اإلسالم .وفي المولد يجتمع الناس
من كل األنحاء ،ومن التوجهات كافة حتى من ال يرى في
المولد قيمة كبيرة .المولد عالم يجمع األشتات ويكشف
ً
التناقضات بوضعها معا.
معرض القاهرة الدولي للكتاب يكتسب صفة المولد
ب ـطــري ـق ـتــه؛ ف ـهــو ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى األرحـ ـ ــب ن ـق ـطــة ال ـت ـقــاء
للمثقفين والـكـتــاب والـمـفـكــريــن والـفـنــانـيــن مــن مختلف
الثقافات العربية ،وعلى اختالف توجهاتهم وانتماءاتهم،
وه ــو مــرتـبــط بنمط مــن ال ـقــداســة مختلف هــو مــا يجلل
المعرفة وحاملها في الثقافات العربية .والمالحظ أن ثمة
ً
فسحة أرحب قليال لتقبل االختالف في معرض القاهرة،
وفي مثله من الملتقيات الضخمة ذات الصبغة الدولية.
فال غرابة أن تجد منضدة تضم مجموعة من الكتاب الذين
ينتمون إلى مدارس وتيارات فكرية متصارعة .وستلحظ
تخففا من حدة المواجهة العصبية التي تسم خالفاتنا
الثقافية العربية .المعرض على المستوى السابق نفسه
مكان تجتمع فيه دور النشر المعبرة عن توجهات الفكر
ً
جميعا ومن أنحاء المعمورة.
على مستوى آخر ،يمكن لرواد معرض القاهرة للكتاب
أن يلتقوا بالمفكرين وأصحاب الرأي والشعراء والروائيين،
وهو أمر محرك لراكد الوعي على أقل تقدير .وقد لمست
ً
شخصيا كيف أن الناس ينتهزون الندوات كفرصة للتعبير
عن بعض ما يشغلهم ،وليختبروا ما يفهمون ،ويسألوا
عن حلول لما استعصى عليهم.
على مستوى ثالث ستجد أشكال الثقافة من موسيقى
وفنون مسرح وإنشاد حاضرة في معرض الكتاب المصري
كغيره من المعارض العالمية ،لتتحول زيــارة المعرض
إلى تجربة مبهجة ،حتى إن لم تنته بشراء الكتب ،وهو
ً
ما يحدث أحيانا الرتفاع أسعارها.
ً
الطريف أن المعرض أيضا يكشف عن حالة االستقطاب
العنيفة التي تعانيها الثقافات العربية .ثمة مــن يكره
الـمـعــرض كــراهــة فــي مــن يـقــومــون عليه ،وثـمــة مــن يحب
المعرض لمحبتهم ،وفي الحالين نحن إزاء غشاوة تصيب
العقل ،وتمنع من الــرؤيــة .ستجد كل عــام مجموعة ممن
يـسـمــون بالمثقفين ،يـبــذلــون مـحــاولــة صــادقــة الغتيال
ً
القائمين على هــذا العمل معنويا  ،وتسفيه ما يقومون
به ،ويمكنك أن تراهن على أنهم لن يقولوا كلمة تعبر عن
تشجيع أو دعم حتى قبل أن يبدأ المولد الثقافي الكبير.
ً
السعي إلى الهدم يختلف جذريا عن االنتقاد المطلوب
لتطوير العمل وتجنب المشكالت التي تظهر فيه .النقد ال
بد من أن يصدر عن محبة ،والدعم كذلك يجب أن يصدر
عن وعي بالنواقص ،وعلى كليهما أن يتجنب الشخصي
ً
المباشر كي نرتقي جميعا بإنسانيتنا ،وكي نتمكن من
تطوير ما نقوم به.
معرض القاهرة للكتاب احتفالية عظيمة ،يبذل القائمون
ً
ً
عليها ج ـهــدا كـبـيــرا ،لـتـخــرج ب ـصــورة تليق بمصر مهد
الثقافة ،ومجمع المفكرين والمبدعين العرب ،فتحية لمن
قام على معرض هذا العام ،ودعوة لتطويره العام المقبل
ً
ً
ليصبح أكثر تنظيما ويسرا في دخول الناس .كذلك أدعو
إلــى إيـجــاد حـلــول تقنية لمشكالت الـصــوت فــي المبنى
الرئيس ،ليمكن تجنب التشويش الذي يحدث بين القاعات،
أثناء إقامة أكثر من فعالية في وقت واحد.

مستمعا إلى شرح الخطاط كريم جباري بحضور عدد من زوار المعرض
اليوحة
ً

فضة المعيلي

يسلط معرض «أبجديات»
الضوء على ما تحمله األحرف
والمقاطع والكلمات في طياتها
من جمال.

المعرض بداية
لمشروع ثقافي
مشترك مع
شباب كويتيين
جباري

ت ـش ـيــر ك ـل ـمــة "أبـ ـج ــدي ــات" إلــى
الحروف األبجدية للغة العربية،
ل ــذا ج ــاء إط ــاق ه ــذا االس ــم على
ال ـم ـع ــرض ال ـش ـخ ـصــي ال ـخــامــس
الـ ــذي نـظـمـتــه "ذي هـ ــب" ،للفنان
الـتــونـســي كــريــم ج ـب ــاري ،بـهــدف
تـسـلـيــط ال ـضــوء عـلــى مــا تحمله
األحــرف والمقاطع والكلمات في
طياتها من جمال ،وجاء تنظيمه
بـ ــرعـ ــايـ ــة وزيـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــام م ـح ـمــد
الجبري ،وبحضور كاتب الدولة
لـ ــدى وزي ـ ــر الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة
التونسي ،صـبــري بــاش طبجي،
واألمين العام للمجلس الوطني
لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون واآلداب ،علي
اليوحه ،والسفير التونسي أحمد
بن الصغير.
ج ــاء إط ـ ــاق اس ــم "أب ـج ــدي ــات"
على المعرض الشخصي الخامس
لـلـفـنــان ج ـب ــاري ،ب ـهــدف تسليط
ال ـضــوء عـلــى مــا تحمله األح ــرف
والمقاطع والكلمات في طياتها
من جمال .ويتطرق المعرض إلى
فكرة الترنح بين كل ما هو قديم
وآخــر جديد ،وكل ما هو حقيقي
وما يقابله من زيف ،بغية إحياء
ال ـق ـي ــم وال ـم ـش ــاع ــر ال ـت ــي تـعـكــس
إنسانيتنا ،وأوش ـكــت فــي وقتنا
هذا على االنقراض.
وبـهــذه المناسبة ،أش ــاد باش
طـبـجــي بـ ــدور دولـ ــة ال ـكــويــت في
االه ـت ـمــام ب ـعــدة ج ــوان ــب ،ومنها
الـجــانــب الـثـقــافــي ،قــائــا" :شكري
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ال ـح ـب ـي ـب ــة ورجـ ــال ـ ـهـ ــا،
ألن ـ ـهـ ــا وفـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـج ــال ل ـف ـنــانــي
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وال ـع ــال ــم بصفة
عــامــة .والـفـنــان جـبــاري مــن خالل
لوحاته الــذي شــارك فيها أعطى
بعدا جماليا للخط العربي ،وأنا
فخور بأن تلك الطاقات والقدرات
الـتــونـسـيــة تـعـ ّـبــر عــن نفسها في
أراض بـ ـعـ ـي ــدة ،ل ـك ـن ـه ــا حـبـيـبــة

من األعمال المعروضة

وقــريـبــة إلـيـنــا ،فنحن نكن لدولة
الكويت كل التقدير والمحبة".

إبداعات جميلة
بدوره ،أشاد اليوحة بـ "ذي هب"
على تنظيمهم المعرض الجميل
لـلـفـنــان ال ـتــون ـســي جـ ـب ــاري ،ال ــذي
استخدم في لوحاته الخط الكوفي،
الفتا إلى أن جباري وظفه بطريقة
جميلة سليمة ،وأن مــا قدمه يعد
عمال متميزا يفتخر بأن يكون على
أرض دولة الكويت.
وأضاف اليوحة" :نحن في إطار
الـعـمــل الـمـشـتــرك بـنـطــاق الـتـعــرف
ع ـلــى ال ـث ـقــافــات األخ ـ ــرى وخــاصــة
الـثـقــافــة الـعــربـيــة ،وم ــن اإلبــداعــات
اإلنـســانـيــة الـتــي يقدمها اإلنـســان
ال ـع ــرب ــي تـسـتـمــر ه ــذه ال ـم ـعــارض
سواء على مستوى داخل المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
في معارضنا الخاصة الحكومية،
أو بدعم أيضا المعارض الخاصة.
وتــوســع ال ـم ـعــارض الـخــاصــة هــذا
دلـ ـي ــل ع ـل ــى ن ـم ــو ه ـ ــذه األن ـش ـط ــة،
ودل ـي ــل عـلــى أهـمـيــة تـســويــق هــذه
اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــات ال ـج ـم ـي ـل ــة ل ــإن ـس ــان
الكويتي والـعــربــي ،وشــيء جميل
أن تلك الـمـعــارض أصبحت جــزء ا
مهما من صناعة الثقافة".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر بــن
الصغير إن العملية اإلبداعية بين
الكويت وتــونــس متواصلة ،الفتا
إلى أن هذا الرابط الثقافي هو الذي
يجمع الشعبين الشقيقين.
واستكمل بــن الصغير حديثه
عن أهمية العالقات الثقافية قائال:
"ن ـح ــن ح ــري ـص ــون ع ـلــى أن تـكــون
التظاهرات والملتقيات الثقافية،
وال ـم ـع ــارض الـفـنـيــة ح ــاض ــرة في
الكويت كما في تونس بمزيد من
ال ـتــرابــط ،ألن الـثـقــافــة هــي عنصر
من عناصر اإلشعاع على مجاالت
الـتـعــاون األخ ــرى ،فهي تشع على
االقتصاد ،واالجتماع ،والسياحة،
وت ـ ـشـ ــع كـ ــذلـ ــك عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة،
باعتبار أن التواصل البشري هو
ت ــواص ــل س ـيــاســي أوال وأخـ ـي ــرا،
لذلك نحن ،كجهات رسمية ،ندعم
هذه المبادرات الفردية ،ثم نحيي
م ـبــادرات الـشــراكــة بين القطاعين
الـعــام وال ـخــاص ،فهي مـبــادرة من
قطاع خاص ،لكن اإلشــراف عليها
كان من المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،وهـ ــذا ال ـشــيء
اإليـ ـج ــاب ــي الـ ـج ــدي ــد أن ال ـج ـم ـيــع
يشترك في هذا الجانب الثقافي في
تعزيز العالقات الثقافية الكويتية
 -التونسية ،والـتــي هــي بالتأكيد

َْ ً َ ُ
«حتما سأكون» ...رصد الحارات القديمة وتقاليدها الشعبية
ً
َْ ً
{حتما َسأكون} للروائي حامد أحمد الشريف (صادرة حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون) ،وثيقة
تشكل رواية
أدبية اجتماعية لحياة مجتمع زاخر بالحيوية والمفارقات والتفاعالت المتنوعة والعطاء اإلنساني ،تتألق فيها لوحات
من بساطة الحياة واألحياء ،والعالقات االجتماعية ،واألعراف القبلية ،والتنافس الذي يكون دافعه الحسد وحب الذات.
كذلك تكشف أثر الدين في حياة الناس ومدى اقترابهم أو ابتعادهم عن قيمه وأخالقه.
بيروت -ةديرجلا●

culture@aljarida●com

اليوحة :المعارض الفنية جزء مهم في صناعة الثقافة
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مولد سيدك
المعرض
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َ ْ ً
ُ
{حــت ـمــا َس ــأك ــون} مـخـتــارة
وقــائــع روايـ ــة
ُ
ّ
ومرتبة بعناية ،وبعناصر تفرد للفن الروائي
ً
ِّ ً
حيزا كبيرا .حين يصنع الروائي حامد أحمد
ًّ
الشريف نماذجه البشرية ويكون السرد فنيا
ي ــؤدي وظــائــف مـتـعــددة تتمثل فــي الكشف
ً
واإلخبار واالمتاع معا ،ونحسب أن الكاتب
ً
ً
فــي هــذا العمل امتلك بنية وهــدفــا جماليا
ً
ً
وتالحما معقوال بين الرواية والتاريخ.

قضايا وتطلعات
أبطال هذه الرواية شباب في مقتبل العمر
ي ـتــأثــرون بــواقـعـهــم االجـتـمــاعــي واألس ــري
وي ـم ـل ـكــون م ــع ذل ــك تـطـلـعــات ج ـيــل جــديــد.
وه ــؤالء ه ــم :عـبــد الــرحـمــن ال ــذي فـقــد أب ــاه،

وعــاش فــي كنف أم صــابــرة ،يــود أن يعرف
حقيقة ما جرى لوالده وأفقده أبوته .عبد
الكريم ،وحسن ،والعم جريبيع ،والعم جابر،
وخيرية ،ووال ــدة حسن ،وأم عبد الرحمن،
ّ
والعم شريان ،وعزوز الشرير ،وشلته ...كل
ه ــذه الـشـخـصـيــات ال ـتــي ي ـبــرز مــن خاللها
أكـثــر مــن بـطــل ،وأكـثــر مــن قضية ،تتشابك
بينها الحبكة الروائية وتتكاثف العقد إلى
أن تصل إ لــى عقدة كبيرة يكون مفتاحها
ً
ً
حال لها جميعا.
ول ـ ـعـ ــل حـ ــامـ ــد أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـشـ ــريـ ــف ،ب ـه ــذه
الـحـكــايــة وال ـخ ـطــاب وال ـل ـغــة الـمـنـبـثـقــة من
ُّ
ّ
بتعد د البيئة المحلية
متعد دة
معجمات
أو طبيعة ا لـحـيــاة أو التجربة أو الموقف
ً
ال ــروائ ــي ،اس ـت ـطــاع أن ي ـقــدم ل ـقــارئــه عـمــا
ً
ً
روائ ـيــا ضخما ،رصــد فيه حــركــات أبطاله

ّ
وقــاس انتماء هم ،ونبش عواطفهم ،وحلل
شخصياتهم ومواقفهم ،فألقى الضوء على
مرحلة تاريخية كاملة ،وأ ع ــاد تصنيعها
ً
ً
روائيا ،فأضاف إلى المكتبة الروائية كتابا
ً
ُ
جديدا يقرأ.

أحداث خيالية
قـ ّـدم الــروائــي لعمله بمقدمة ،مما جــاء فيها{ :المنطقة
ً
التاريخية كما تعرف حاليا أو حارة {الصور} بينبع البحر
التي توسطت باقي الحارات القديمة وتميزت بوجودها
على ضفاف البحر واحتوائها على األسواق وكذلك جميع
ً
ً
ً
المنشآت الحكومية كانت مسرحا قبل ثمانين عاما تقريبا
ً
لهذه القصة التي سأرويها لكم .حيث كان الجوع شائعا
بين الناس وتسبب في نزوح الكثيرين والتنقل من مدينة
ً
ً
لمدينة بحثا عن لقمة العيش ،وكان طبيعيا فقدان األمن
وكـثــرة الـنــزاعــات ألتـفــه األس ـبــاب ،فالجياع يصعب توقع

ردود أفعالهم وكثير مــن الخالفات الدامية هــم وقــودهــا..
لــذلــك لــم تـهــدأ ثــائــرة ينبع وال ـقــرى الـمـجــاورة لها إال بعد
اكـتـشــاف الـنـفــط واس ـت ـقــرار الـسـكــان بـقــراهــم ومــدنـهــم بعد
زيادة مداخيلهم.
أبطالنا هم أهــل هــذه الحارة بكافة شرائحهم العمرية
ً
ً
ونساء الذين صنعوا لنا ملحمة نستحضرها في
رجــاال
هذه الرواية ،مع التأكيد بأن األحداث هي خيالية وال تمت
للواقع بصلة حتى وإن شابهت ما يحدث في ذلك الزمان من
صراعات ونزاعات بين القبائل قبل استتباب األمن واستقرار

األوضاع ...كذلك ليس للشخصيات التي ستطالعونها أية
عالقة بأهل هذا الحي حتى وإن تشابهت أسماؤهم.
بقي أن نذكر بأن معيشة الناس وعاداتهم وتقاليدهم
التي ستقفون عليها في الرواية هي واقع فعلي كان الناس
يعيشونه في تلك األيام الجميلة ،وارتكزت عليه في وصف
ً
الحياة اليومية مجتهدا في نقله بأدق تفاصيله من دون
ً
رتوش ،حتى تكون هذه الرواية رصدا لطريقة الحياة التي
ُ
كانت تعاش في تلك األيام وتكون ضمن األهداف األساسية
ً
الختيار هذا المكان وذاك الزمان مسرحا للرواية}...

عــاقــات قديمة وعــريـقــة" .وتحدث
الفنان جباري عن المعرض قائال
إنه يشتمل تقريبا على  37لوحة،
ومـشـيــرا إلــى أنــه يكتب فــي الخط
الـكــوفــي ،وهــو المعرض الخامس
الشخصي له ،وقبل هذا المعرض
أق ـي ــم ل ــي م ـع ــرض ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا،
وكندا ،وفي الكويت يعد المعرض
الثاني لــي .وأشــار إلــى أن معرض
أبجديات هو مجرد بداية ،والفكرة
م ــن ورائ ـ ــه ه ــي أن ن ـبــدأ مـشــروعــا
ثقافيا مــع شـبــاب كويتيين ،يبدأ
من المعرض وبعده تكون مجموعة
من الورش ،ثم مسابقة حتى نعمل
اختيارا لمجموعة من المشاركين
ن ــأخ ــذه ــم ف ــي رحـ ـل ــة ث ـقــاف ـيــة إل ــى
تــونــس أو الـمـغــرب ،حـتــى يتعرف
الـ ـمـ ـش ــارك ــون ع ـل ــى ت ــاري ــخ ال ـخــط
ال ـع ــرب ــي ف ــي األخـ ـ ـ ــرى ،م ــؤك ــدا أن
تـلــك ال ـف ـكــرة وراء تـنـظـيــم مـعــرض
أبجديات.
وأض ـ ــاف" :دائ ـم ــا م ــا كـنــت أجــد
صعوبة بالغة في صياغة الكلمات
للتعبير عن ذاتي ،لذلك اتجهت إلى
الفن كوسيلة للتعبير عما يجول
في ذهني من أفكار وأشعر به من
أحاسيس حول وقتنا الراهن.
وم ـع ــرض أب ـجــديــات ه ــو دع ــوة
يـ ـمـ ـك ــن إرس ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا إلـ ـ ــى ال ـج ـم ـي ــع
بهدف إحياء تواصلنا مع أنفسنا
وت ــاريـ ـخـ ـن ــا وال ـح ـق ـي ـق ــة ال ـكــام ـنــة
بداخلنا ،وفي ظل مسعانا الدائم
إزاء إشعار ما بداخل أرواحنا من
ن ــور ،علينا أن نتتبع ذل ــك الـنــوع
ألنه الدليل إلى الطريق المستقيم.
وي ـ ـش ـ ـهـ ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ـ ـف ـ ــردي
الـ ـخ ــام ــس عـ ـل ــى نـ ـضـ ـج ــي ،سـ ــواء
كفنان أو كرجل أيضا ،لذلك أشعر
دائما بوجود حافز ما يدفعني إلى
مـشــاركــة مــا تعلمته مــع اآلخــريــن،
كـ ـم ــا أشـ ـجـ ـعـ ـه ــم إلل ـ ـق ـ ــاء الـ ـض ــوء
ع ـلــى اخ ـت ـيــارهــم ومـ ــدى تــأثـيــرهــا
ف ــي ح ـي ــات ـه ــم" .ي ــذك ــر أنـ ــه بــرعــايــة
وتــرح ـيــب ال ــوزي ــر ال ـج ـبــري ،يـقــوم
الفنان جباري بالعمل على تنفيذ
جدارية فنية تحت عنوان "وطني
الكويت" ،التي تنطوي على قصيدة
من تأليف محمد العتيبي.
وتـ ـحـ ـم ــل ه ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــداري ـ ــة فــي
طياتها رسالة فنية سامية وقيمة
وطنية عالية ،نظرا لما تعكسه من
حب لدولة الكويت ،وألنها تشير
بكل محبة إلى أن الكويت بلد راع
للفن والثقافة .من جانب آخر ،يعد
معرض "أبجديات" بداية لمنصة
إبداعية هدفها خلق مجموعة من
الـشـبــاب الـعــاشــق لـلـخــط الـعــربــي،
ونشر ثقافة هذا النوع من الفنون
في منطقتنا وعلى مستوى العالم.

الصمت في
حرم الجمال
خطيئة!

مسفر الدوسري

كلماتنا في الحب تقتل حبنا
إن الحروف تموت حين تقال!
تلك ليست سوى حيلة شعرية لشاعر عمالق بحجم نزار قباني
يبرر فيها عجزه وفشله عن إيجاد ما يغري في الطرف اآلخر النهمار
الكالم بين شفتيه ،فاستجار بذريعة أن الصمت في "حرم الجمال...
جمال" ،كيف يكون الصمت هو حظ الجمال في حضرة شاعر؟! كيف
ال تنبت فجأة حدائق الكلمات بين كل ضلعين من أضلعه ويمتلئ
صدره بالحروف الملونة والزنابق؟! كيف ال يرتفع شراع المفردات،
ليبحر في زرقة النور ،ليأخذ المشاعر إلى مرافئ الدهشة؟! وإذا كان
نصيب الجمال منا الصمت ،فهل يعني ذلك أن البشاعة هي الجديرة
بالكالم ،وترتيل القصائد تحت شرفتها؟! وهل يتوج القبح بالشفيف
من البوح؟! ال أظن أن نزار قصد ذلك ،وهو العاشق للجمال والفراشة
المنذورة للنور والزهور ،والــذي ترك لنا كل هذا الكنز الهائل من
القصائد الرائعة المكتنزة بكل آيات الجمال ومعجزاته .إذن ،البد
من تفسير لهذا البيت الخالد ذي المعنى المبتكر .وباستطاعتي،
على ما أظن ،أن أتخيل سيناريو الموقف الذي ولدت من رحمه تلك
القصيدة ،أتت تلك األنثى مزهوة بجمالها الظاهر الفاتن ،وهي على
كاف إلغراء شاعر وإغواء قناديل حروفه ،لتكون
يقين أن ذلك الجمال ٍ
تاجا من األحجار الكريمة يزين ويكمل سحرها ،إال أن المفاجأة
ً
أن ذلــك الجمال الظاهر لم يكن كافيا السـتــدراج البالبل والجوقة
الموسيقية فــي داخــل الشاعر ،الــذي لــم يجد فــي روح تلك األنثى
ً
جماال يعزز جمال شكلها الظاهر ،وكأنما جمالها ليس سوى نبت
شيطاني بال جذور تأصل انتماؤه لما يوصف به ،فأصيب الشاعر
بالسكتة الكالمية ،أداته الوحيدة للتعبير عن الجمال ،متمنيا بينه
ً
وبـيــن نفسه أن يمر الــوقــت ســريـعــا ،ليضع نهاية لــورطــة الشاعر
وخيبته وانتكاس آماله .فعند قراءة القصيدة ،ابتداء من العنوان،
حتى آخــر كلمة فيها ،يـبــدو جليا أن الـشــاعــر وقــع فــي فــخ الشكل
تجهل
الظاهر ،فتلك األنثى ًليست سوى امرأة ساذجة وسطحية ال ّ
الحب فقط ،إنما أيضا تجهل الشعر والطريق إلى جنائنه وجناته،
وقد بلغت حدا من االبتذال أدى بها إلى أن تشحذ الكالم الناعم،
ً
ً
حتى إن كان كذبا ،وال أظن أن هناك أكثر ابتذاال بالنسبة لشاعر من
ً
امرأة تطلب غزال فيها أو إطراء لها ،فالغزل ال يكون بالطلب ،لكن
يحرضه الجمال ،ويستثير في قاموسه الكلمات ،والقصيدة ال يشعل
َّ
مجرد رغبة أنثوية في اقتنائها كإكسسوار ،إنما يشرع
جمرتها
أبواب صورها على مصارعها جمال آخر ال يرى بالعين .طلب كهذا
أثار حفيظة نزار ،الذي ورغم قسوة قصيدة "إلى تلميذة" ،فإنه كان
ً
لطيفا إلى أقصى ما يستطيع ،حتى ال يقول لتلك التلميذة :الصمت
في حرم الجمال خطيئة ،إال أن جمالك قشرة هشة تغلف الفراغ ال
ّ
تستحق أن تخلد ،وال شيء فيك يغري كلمة ناعمة بالتبرعم ،وإن
كتبت قصيدة بجمال كهذا ستكون قصيدة كهذه!

إصدار

{فكر المعري – النقد االجتماعي}
ص ـ ــدر عـ ــن دار ال ـ ـفـ ــارابـ ــي فــي
بـ ـي ــروت {فـ ـك ــر ال ـم ـع ــري – ال ـن ـقــد
االجتماعي} للكاتب كمال القنطار.
فيما يلي نبذة من الكتاب:
ل ـ ــم ي ـ ـعـ ــرف اإلرث الـ ـع ــرب ــي –
اإلس ــام ــي ،فــي عـصــره الــوسـيــط،
ً
ً
مما
نقدا اجتماعيا أبلغ وأعمق َّ ً
ق ــدم ــه ال ـم ـع ــري ،أو أك ـث ــر ج ــذري ــة
وغنى بالروح اإلنسانية ُ
ً
والمثل
االخالقية واالجتماعية السامية،
يتصدرها مـبــدأ {الخير مــن أجل
ُّ
ً
ال ـخ ـيــر} ،خــال ـصــا م ــن ك ــل ت ـحــزب
أو تمذهب ،وتأتلف فيه سجايا
ال ـم ـف ـكــر ال ـح ــر ال ـ ــذي ُي ـن ـكــر شتى
أش ـكــال الـقـهــر وال ـع ـســف ،ويــؤمــن
بـحــريــة الـفـكــر والـعـقـيــدة ،ويــدعــو
والتآخي بين بني
المساواة
إلى
ً
ِّ
ً
ال ـب ـشــر ك ــاف ــة ،م ــا ي ـمــثــل تـبـشـيــرا
ً
م ـب ـكــرا بــالـقـيــم ال ـمــدن ـيــة وشــرعــة

قارئه،
حقوق اإلنسان… إنه يفتن ُ
برحابة أفقه ،ورجاحة عقله ،ونبل
مـقـصــده ،وال يسعه إال اإلعـجــاب
ِّ
ب ـك ـبــريــاء ال ـم ـفــكــر ف ـيــه ،وش ـعــوره
الرفيع بكرامته اإلنسانية.

ملتقى أنزاك يركز على الرؤى التشكيلية
عند الدلمونيين
استعرض مدير ملتقى إنزاك الدلموني محمد
السعيد ،في محاضرة بمركز اليرموك الثقافي،
التابع لــدار اآل ثــار اإل ســا مـيــة ،مضامين بعض
األختام.
وق ــال الـسـعـيــد ،فــي بــدايــة م ـحــاضــرتــه" ،بـعــد
ت ـنــاول مـلـحـمــة الـخـلــق الـبــابـلـيــة فــي الـجـلـســات
السابقة توصلنا إلى إمكانية فرض أن جميع
رموز االختام تمثل اإلله مردوخ ،بسبب إعطاء
جميع اآللـهــة ا سـمــاء هــا ل ـمــردوخ ،وألن مــردوخ
يـمـثــل اآلل ـهــة كـلـهــا فـهــو يـمـثــل ال ــواح ــد ،كـمــا ان
درا سـتـنــا السابقة لــا خـتــام تبين و جــود أنليل
وانكي ،وهما اللذان اعطيا اسميهما لمردوخ،
ف ـهــذا ي ــدل ع ـلــى ان اال خ ـت ــام ا لــد ل ـمــو ن ـيــة تحمل
اسم مردوخ".
وتابع" :كانت هذه األختام تدفن مع الموتى
في القبر ،األرض هي زوجة مردوخ (صربانيت)
آلهة التذري واالرض المملوء ة بالحبوب؛ فعند
و ضــع الختم فــي االرض فإنهم يعقدون عالقة
زوج ـيــة بـيــن اإللـهـيــن ولـكــن بــالـعــالــم الـسـحــري،
كما ان ابن مردوخ وصربانيت (نابو) عبد نابو
كأنزاك اله الكتابة".
ثم تطرق السعيد لعرض ختم دلموني يعلوه
رمز إله القمر "نان" ،وعلى يمين القمر ويساره
ر جــان يمسكان بــه ،كما أن هناك أربعة جــرار،
تمثل اإلله انكي والعدد أربعة هو الرمز السري
لـلـشـمــس (اوتـ ــو) ،فـفــي أس ـطــورة إح ـيــاء دلـمــون
طلب انكي مــن الشمس ان تفجر ينابيع الماء
في دلمن ،فهذه عالقة انكي بالشمس ،وفي الليل
تغرب الشمس ويظهر اله الموت "نرجال" فرمز
نرجال موجود ولكن خفي بمعنى داللة تشير
الى اخرى وكمية كبيرة من الحيوانات والطيور
والدود فهذه تعبر عن دواب اي "اإلله اسموكان"
يـعـبــر عـنــه بــرجــل بـلـبــاس ث ــور كـمــا وجــدنــا في
مـلـحـمــة جـلـجــامــش ان انـكـيــدو حـيـنـمــا ك ــان في
البرية كان يلبس لباس ثور.
وقال السعيد إن ابداع الدلمونيين التشكيلي

ختم دلموني
واضح من خالل التعبير بالكثير من المعاني،
مــن خــال ر م ــوز منقوشة عـلــى حـجــر صغير ال
يتجاوز  20ملم.
واستعرض السعيد األساطير المنية بالعالم
اآلخر ،وقال" :نجد قصة لعشتار ،حيث وضعت
ش ـجــرة ف ــي اوروك لـتـصـنــع م ـن ـهــا ،فـسـكــن هــذه
الشجرة ثالثة من دون إذن عشتار التي كانت
تــرغــب ف ــي إخــراج ـهــم م ـن ـهــا ،ل ـيــأتــي جـلـجــامــش
ويطرد الثالثة فتكافئه عشتار بأن أعطته خشبا
م ــن ال ـش ـج ــرة ي ـص ـنــع م ـن ـهــا ط ـب ــا ،ل ـكــن يـسـقــط
الطبل في العالم السفلي فيحزن لذلك جلجامش
فيتصدى انكيدو كي يجيء بالطبل ،فيوصي
جلجامش انكيدو بعدة و صــا يــا اال ان انكيدو
لم يعر اهتماما لتلك الوصايا فأصبح سجين
العالم السفلي".

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

أخبار النجوم

عمرو دياب يدعم دينا

محمد جمعة

ذكر الفنان حمد أشكناني أن
انتقاء األدوار يعتبر التحدي
الحقيقي ألي فنان ،ويكشف
معدنه ،ليوضح للجمهور
تمكنه من أدواته.

عمرو دياب

حمد أشكناني في أحد أعماله

عقب حصوله على
التمويل سيبدأ
تجربة سينمائية
جديدة

مقل فــي الظهور اإل عــا مــي،
ك ـل ـم ــات ــه م ـ ـعـ ــدودة وخ ـط ــوات ــه
م ـح ـس ــوب ــة هـ ــو الـ ـفـ ـن ــان حـمــد
أش ـك ـنــانــي ص ــاح ــب ال ـح ـضــور
ال ـم ـم ـي ــز فـ ــي ال ـم ـش ـه ــد ال ـف ـنــي
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ب ـم ــا ي ـم ـت ـل ـكــه مــن
أدوات ،حـ ـم ــد ا بـ ـ ــن ا ل ـم ـس ــرح
ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع ان ي ـ ـت ـ ـعـ ــا مـ ــل م ــع
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـق ـ ــوال ـ ــب الـ ـفـ ـنـ ـي ــة،
الس ـي ـمــا أن ــه ي ـع ـشــق ال ـت ـحــدي
و يـ ـبـ ـح ــث دا ئ ـ ـمـ ــا عـ ــن األدوار
الصعبة.
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ال ـت ـق ــت ال ـف ـنــان
الـ ـ ـش ـ ــاب لـ ـلـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ع ـم ـلــه
ال ـج ــدي ــد "آخـ ــر شـ ـت ــاء" ،وق ــال:
"ي ـل ـت ـئــم ش ـم ـلــه م ــع م ـج ـمــوعــة
مــن الـشـبــاب خـلــف س ـتــار هــذا
العمل ،وا لــذي لم يتضح بعد
موعد إماطة اللثام عنه لبدء
عـ ــرضـ ــه ،ن ـح ــن م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـش ـب ــاب ي ـ ــدور ب ـي ـن ـنــا ن ـقــاش
ح ــول ا لـعـمــل نـفـكــر مـعــا نبني
ال ـم ـش ــاه ــد ب ــالـ ـتـ ـع ــاون بـشـكــل
فني لنصل إلى رؤية شبابية
نـ ـتـ ـطـ ـل ــع إ لـ ـ ـ ــى أن ن ـ ـ ـتـ ـ ــرك م ــن
خ ــالـ ـه ــا ب ـص ـم ــة عـ ـن ــد ع ــرض

أشكناني في لقطة أخرى
العمل خالل الفترة المقبلة".

نقلتان في الشخصية
وحـ ـ ـ ــول الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـت ــي
يـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــده ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل
اض ــاف أشـكـنــانــي" :الـعــب دور
مــا جــد ا لــذي يمر بنقلتين في
حـ ـي ــات ــه ،ونـ ـت ــاب ــع فـ ــي ب ــداي ــة
الـعـمــل مــراحــل الـتـكــويــن ،فهو
شاب يتيم ضعيف الشخصية،
وه ــب ح ـيــاتــه لـلـعـلــم والـبـحــث
والدراسة والتجول بين أروقة
وسائل التواصل االجتماعي،
ما يدفعه إلى العزلة ،لكن في
مرحلة الحقة تتطور شخصية
مــاجــد عـنــدمــا يــواجــه الـحـيــاة،
ويتنقل بين دول عــدة ،ويجد
ن ـف ـســه م ـض ـطــرا ل ـل ـت ـعــامــل مــع
مـ ـشـ ـك ــات ــه ومـ ـ ــن ث ـ ــم ت ـت ــوال ــى
األحداث".
وكشف عن تغيير في بعض
مــا مــح ا لــو جــه لـيــوا كــب النقلة
التي تحدث لشخصية ماجد،
متابعا" :ال شــك فــي أن بعض
الـ ــرتـ ــوش م ـط ـل ــوب ــة ل ـمــواك ـبــة

التطور الذي يطرأ على حياة
مـ ـ ــاجـ ـ ــد ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــد أن
يسافر لدولة أجنبية ويقترن
بفتاة تختلف تماما عنه على
م ـس ـتــوى الـ ـع ــادات والـتـقــالـيــد
لنتابع كيف يعيش حياته".

فريق العمل
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرد أشـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي:
"مسلسل آخر شتاء من إخراج
فـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــري وإنـ ـ ـت ـ ــاج
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن دشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ،وتـ ــأل ـ ـيـ ــف
ف ـي ـص ــل الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،وب ـط ــول ــة
نـ ـخـ ـب ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم ،م ـن ـهــم
فـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــري ،ح ـس ـي ــن
ال ـم ـه ــدي ،ي ــوس ــف ال ـب ـلــوشــي،
روان المهدي ،علي الحسيني،
والعديد من األسماء المميزة،
وأتمنى ان ينال العمل رضاكم
عند عرضه".
و عــن عمله ا لــدرا مــي الثاني
"ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوا ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة" ،أو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح ان
"المسلسل من بطولة الفنانين
ح ـس ـيــن ال ـم ـن ـصــور ،وش ـجــون
ال ـه ــاج ــري ،وم ـح ـمــد ال ـع ـلــوي،

ونور الغندور ،وزينب غازي،
وف ـ ـ ـهـ ـ ــد ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ،وص ـ ــاب ـ ــري ـ ــن
بــور شـيــد ،و سـعــود بوشهري،
وتـ ــأل ـ ـيـ ــف مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري،
وإخ ـ ـ ـ ــراج ح ـس ـي ــن ال ـح ـل ـي ـب ــي،
وإنـ ـت ــاج ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـف ـن ـيــة،
وي ـن ـت ـظــر ع ــرض ــه خـ ــال شـهــر
رمضان المقبل".
واردف " :ش ـخ ـص ـي ـت ــي فــي
الـمـسـلـسـلـيــن عـلــى ت ـمــاس في
ب ـع ــض الـ ـنـ ـق ــاط ،ل ـك ــن يـفـصــل
ب ـي ـن ـه ـم ــا خ ـ ــط عـ ــريـ ــض ج ـ ــدا،
ومن خالل المتابعة سيتمكن
ال ـم ـش ــاه ــد مـ ــن م ــاح ـظ ــة ه ــذا
ا لـفــرق ،وأجسد في المواجهة
شـخـصـيــة عـبــدالـلــه الـمـســؤول
ع ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة فــي
إحدى الشركات والمقبل على
الحياة ولديه خبرة كبيرة في
التعامل مع من حوله".

حقيقية ،لقد مللنا التجارب،
ونـتـطـلــع إل ــى عـمــل اح ـتــرافــي،
و هــو مــا نشتغل عليه حاليا،
و لــدي سيناريو جيد وانتظر
ف ـ ـقـ ــط ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ل ـ ـن ـ ـبـ ــدأ ت ـلــك
التجربة".
و ع ــن ا ن ـت ـق ــاء أدواره ،ذ ك ــر:
"ف ــي ال ـبــدايــة كـنــت أسـعــى إلــى
االن ـت ـش ــار ألعـ ــرف الـمـنـتـجـيــن
ب ـ ـمـ ــوه ـ ـب ـ ـتـ ــي ،ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي وقـ ــت
الحق تأتي المرحلة األصعب
التي تعتبر التحدي الحقيقي
ألي ف ـ ـنـ ــان ،و ت ـك ـش ــف م ـعــد نــه
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ا نـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاء أدواره
ليكشف للجمهور عــن تمكنه
م ــن أدواتـ ـ ــه ،وي ــؤك ــد أن ــه ق ــادر
ع ـل ــى ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع مـخـتـلــف
ا لـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات وال يـ ــد عـ ــي
التمثيل".

استجاب المنتج تامر مرسي لطلب عمرو دياب بإنجاز
مسلسل «المعجزة» ،الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني
بعدما كان قرر استبعاده من الخريطة الرمضانية.
دياب توعد بالوساطة لتسويق العمل الذي تخوض من
خالله دينا الشربيني أولى بطوالتها الدرامية ،وسيعرض
خالل رمضان المقبل ويشاركها في بطولته عمر السعيد.

أزمات هيفاء وهبي

تجربة سينمائية
هيفاء وهبي

وعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـي ـن ـمــا
قــال أشـكـنــانــي" :أم ــل كــل فنان
أن يخوض تجربة سينمائية

ّ
كارول الحاج :الجمهور يحبني في الشخصيات المثالية
• تشارك في بطولة «كل الحب ...كل الغرام»

وعد المحامي أشرف عبد العزيز هيفاء وهبي بإنهاء
أزمة منعها من الحصول على تصاريح بالتصوير على
خلفية خالفها مع المنتج محمد السبكي.
أشرف بدأ التواصل مع السبكي فور اتفاقه مع النجمة
اللبنانية على تولي إدارة شؤونها القانونية في مصر
خالل الفترة المقبلة ،فيما سيباشر دعاوى أخرى للحصول
على مستحقات مالية متأخرة لها.

يسرا تطلب التعديل

ّ
تطل الممثلة اللبنانية كارول الحاج في بطولة المسلسل اللبناني «كل الحب ...كل الغرام» (كتابة
مروان العبد ،وإنتاج ايلي معلوف وإخراجه) في أجواء تعيدنا إلى زمن االنتداب بقالب شاعري
رومانسي ،إلى جانب الممثل باسم مغنية الذي ّ
تكرر معه ثنائية ناجحة بعد مسلسل «ياسمينا».
عن المسلسل ودورها فيه تحدثت إلى «الجريدة».
بيروت -مايا الخوري

يـسـ ّـجــل مسلسل «ك ــل الـحــب كل
ال ـغ ــرام» ،نسبة مـشــاهــدة مرتفعة،
إالم تعزين هذا النجاح؟
رب ـم ــا أح ـ ـ ّـب ال ـج ـم ـهــور ال ـقـ ّـصــة
وال ـم ـم ـث ـل ـيــن وأج ـ ـ ـ ــواء الـمـسـلـســل
التاريخية.
هل يميل الجمهور في رأيك إلى
المسلسالت التاريخية؟
صحيح ،إنما إذا تــوافــر ّ
النص
ال ـج ـ ّـي ــد وال ـق ـص ــة ال ـج ـم ـي ـلــة ،وإذا
ّ
تعلق الجمهور بالممثلين وارتاح
ألسـلــوب اإلخ ــراج .يجب أن تكون
السلة متكاملة.

زياد الدويري
مخرج ّ
قوي

ثنائية ناجحة
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
تحققين مــع باسم مغنية ثنائية
ناجحة .كيف ّ
تقيمين هذا النجاح؟
ح ـي ــن ي ـس ـتــوق ـف ـنــي الـ ـن ــاس فــي
ال ـ ـشـ ــارع يـ ـع ـ ّـب ــرون ع ــن إع ـجــاب ـهــم
بهذه الثنائية ،إذ يشعرون بأننا
مـلـتــزمــان فــي الـعـمــل ومنسجمان
ً
في األداء ،ما يفرحني كثيرا .باسم
إن ـ ـسـ ــان طـ ـ ّـيـ ــب ،وت ــرب ـط ـن ــا عــاقــة
ً
اح ـت ــرام مـتـبــادلــة ،ف ـضــا عــن أننا
نـ ـح ـ ّـب م ـه ـن ـت ـنــا ون ـ ـ ــؤدي أدوارن ـ ـ ــا
ب ـصــدق .أش ـيــر هـنــا إل ــى أن ال ــدور
ي ـف ــرض ن ـف ـس ــه ،وي ـج ــب أن ي ـفـ ّـرق
الـمـمـثـلــون بـيــن رأي ـهــم الشخصي
ببعضهم الـبـعــض وب ـيــن الـعــاقــة
المهنية المفروضة عليهم.
ن ـل ـحــظ روحـ ـي ــة م ـش ـتــركــة بـيــن
«ياسمينا» و{كل الحب كل الغرام»،
ً
خـصــوصــا أن الـكــاتــب والمخرج
ْ
والبطلين هم أنفسهم ،ألم تخشي
هذا التكرار؟
عـ ـن ــدم ــا قـ ـ ـ ــرأت الـ ـقـ ـس ــم األول
م ــن ال ـم ـس ـل ـســل ،رأي ـ ــت وجـ ــه شبه
ً
ك ـب ـي ــرا ب ـي ــن شـخـصـيـتـيـنــا بــاســم
وأنـ ـ ـ ـ ــا وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى فــي
أعمال سابقة للكاتب ،إن لناحية
الـطـيـبــة وال ـم ـثــال ـيــة أو الـشــاعــريــة
ال ــروم ــان ـس ـي ــة ،م ــا جـعـلـنــي أت ــردد
ً
قـلـيــا فــي قـبــول الـ ــدور .لكنني
تشجعت على المشاركة بفضل

ّ
النص الجميل الذي توقعت أن ينال
إعجاب الجمهور.

شخصيات
ه ــل ت ــر ي ــن أن أداء شـخـصـيــات
م ـث ــال ـي ــة وطـ ـي ـ ّـب ــة مـ ـث ــل «م ــري ــان ــا»
و{ي ــاسـ ـمـ ـيـ ـن ــا» و{ن ـ ـسـ ــريـ ــن» ي ــزي ــد
رصيدك لدى الجمهور؟

يسرا

ً
يــرى الممثل دائما أن الجمهور
ّ
هــو الحكم على أعـمــالــه ،وقــد تأكد
ّ
يحب الشخصيات
لنا أن المشاهد
المثالية ّ
الطيبة ،وربما يحب رؤيتي
ً
شخصيا بهذه األدوار.
كارول الحاج

ال ي ـمـ ّـيــز ب ـعــض ال ـج ـم ـهــور بين
ال ـت ـم ـث ـي ــل وش ـخ ـص ـي ــة ال ـم ـم ـث ـل ـيــن
الحقيقية ،هل يؤثر ذلك في اختيارك
األدوار؟

كيف تصفين التعاون مع فريق
عمل المسلسل؟

أبـ ـ ـ ـ ــدا ،أرى م ـ ــا ي ـن ــاس ـب ـن ــي مــن
العروض الختيار أدواري .شجعني
ع ـل ــى دوري فـ ــي «ك ـ ــل ال ـ ـحـ ــب ..كــل
ال ـ ـغـ ــرام» أن الـمـسـلـســل ه ــو الـنــص
األخ ـ ـيـ ــر ل ـل ـك ــات ــب ال ـ ــراح ـ ــل مـ ـ ـ ّـروان
العبد ،والقصة جميلة .لذا فضلت
ّ
المشاركة فيه حتى لــو كــان يشبه
ً
ً
ّ
نوعا ما شخصية قدمتها سابقا.

ث ـم ــة اح ـ ـتـ ــرام مـ ـتـ ـب ــادل وم ـح ـبــة
كبيرة تجاه الممثل فــادي ابراهيم
الذي ّ
أحب العمل معه .إذ من المهم
ً
أن ي ـكــون ال ــواق ــف أمــام ـنــا صــادقــا
ً
ً
وحقيقيا فــي أدائ ــه ولـيــس ساعيا
نـ ـح ــو االن ـ ـت ـ ـشـ ــار وال ـ ـش ـ ـهـ ــرة ،مـثــل
ابــراه ـيــم وب ــاس ــم مـغـنـيــة والـيـســار
ً
حاموش أيضا.

يـ ــرغـ ــب بـ ـع ــض ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن فــي
اختبار حـيــوات مختلفة مــن خالل
الشخصيات الدرامية؟

م ـن ــذ أك ـث ــر م ــن س ـن ــة تـ ـص ـ ّـورون
المسلسل ،أي صعوبات واجهتكم؟

ً
ط ـب ـعــا .يـنـطـبــق ه ــذا األمـ ــر عـلـ ّـي
ً
أيـ ـض ــا .ال تـشـبـهـنــي الـشـخـصـيــات
ً
ّ
التي أقدمها أبدا ،سواء من الناحية
االجـتـمــاعـيــة مـثــل وض ــع «نـســريــن»
عاشت مقهورة
كشابة يتيمة جاهلة ّ
في منزل رجل بخيل سخرها للعمل
ف ــي م ـقــابــل إي ــوائ ـه ــا م ــن الـ ـش ــارع،
أو م ــن ال ـن ــاح ـي ــة اإلن ـس ــان ـي ــة مـثــل
«ماريانا» و{ياسمينا» المثاليتين
والمتسامحتين.
هل سنشهد ّ
تطورات تصاعدية
مفاجئة في شخصية «نسرين»؟
سيطرأ تغيير على مجرى أحداث
القصة ينعكس على الشخصيات
كـ ـلـ ـه ــا ول ـ ـيـ ــس عـ ـل ــى ش ـخ ـص ـي ـتــي
فحسب.

واجهنا صعوبات كثيرة بسبب
ً
الطقس ّ
وتبدل المواسم ،خصوصا
أن ال ـت ـص ــوي ــر فـ ــي أمـ ــاكـ ــن ب ـع ـيــدة
ّ
وعرة كاألحراج .يتطلب المسلسل
ً
ً
ال ـتــاري ـخــي ت ـصـ ّـويــرا خــارج ـيــا في
ً
الطبيعة ،من ثم كنا نعاني كثيرا من
البرد .لكننا عندما نرى أن النجاح

نتيجة هذا الجهد والمعاناة ننسى
التعب ونـفــرح ألننا أديـنــا واجبنا
تجاه الجمهور.
ه ــل أن ـ ــت م ـل ـت ــزم ــة ب ــال ـع ـم ــل مــع
الـمـنـتــج وال ـم ـخ ــرج اي ـلــي مـعـلــوف،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ـك ـم ــا ت ـعــاون ـت ـمــا فــي
أعمالك األخيرة؟

ً
هــل يـمـكــن أن تقبلي دورا دون
الـمـسـتــوى مــن أج ــل الـمـشــاركــة في
ً
إنـ ـت ــاج ض ـخــم ي ــؤم ــن ل ــك ان ـت ـش ــارا
أوسع؟

طلبت يـســرا إجـ ــراء بـعــض الـتـعــديــات عـلــى سيناريو
مسلسلها ال ـجــديــد «ب ـنــي يــوســف» ال ـم ـقــرر عــرضــه خــال
رمضان المقبل ،رغم أنه ال يزال قيد الكتابة.
النجمة المصرية اعـتــرضــت على بعض اإلط ــاالت في
األحداث ،وطالبت بتوسيع خطوطها الدرامية ،في مقابل
حصر شخصيات أخرى.
فريق العمل بالمسلسل استجاب لمطالب يسرا وبدأ
ً
فعال في إدخال التعديالت على السيناريو.

سمر يسري تفاوض نبيلة عبيد

ً
أبـ ــدا .ال أضـ ّـحــي بـتـقــديــم دور ال
أحـ ّـبــه مـهـمــا ك ــان مـسـتــوى اإلنـتــاج
واالنتشار.

ّ
ً
ً ً
ليس التزاما أبدا .أتلقى عروضا
جـمـيـلــة م ـنــه ال يـمـكـنـنــي رفـضـهــا.
ً
ً
صراحة ،لم أتلق نصوصا وأدوارا
أجمل مما ّقدمه لي.
ً
أي مستوى درامــي نشهد راهنا
ف ــي ظ ــل ال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـق ــائ ـم ــة بـيــن
األعمال المحلية؟
لدينا طاقات تمثيلية ّ
جيدة إنما
ينقصنا الـتـمــويــل ال ــذي يــؤثــر في
مستوى أعمالنا ُ
ويضعف مستوى
اإلنتاج.

ال أشبه
شخصياتي
المثالية

سينما ومسرح
في ظل وفرة اإلنتاج السينمائي في لبنان ،هل من
عروض جديدة تدرسها كارول الحاج؟ تجيب بالنفي
قائلة« :أنــا ّ
متفرغة لتصوير مسلسل «كل الحب ..كل
الغرام» فحسب».
وحول رأيها بوصول فيلم «قضية رقم  »23للمخرج
زياد الدويري إلى األوسكار ،تذكر« :أمر رائع! وصوله
مهم للبنان ولفريق عمل الفيلم .هــذا المخرج مبدع

ّ
وإدارة الممثلين .فيلمه إنساني
وقوي في السيناريو
ًّ
حقيقي واقعي ليس متطرفا إنما يشبه مجتمعنا».
أمــا بالنسبة إلــى ال ـعــروض الـمـســرحـيــة ،فتوضح
الحاج« :سأفسح في المجال إزاء العروض المسرحية،
ّ ً
ً
جيدا والدور جميال .المسرح
بشرط أن يكون المشروع
ً
ً
هو الوجه الثقافي للبلد ،ونحن نشهد راهنا تنوعا
ّ
المقدمة».
على صعيد األنواع المسرحية

سمر يسري

طلبت اإلعالمية سمر يسري من نبيلة عبيد أن تكون
ضيفة إحدى حلقات برنامجها «أنا وأنا» ،ولكنها لم تبد
موافقتها حتى اآلن بسبب اعتراضها على بعض األسئلة
المحتمل طرحها.
سمر أكدت أنها لن تسيء إلى عبيد في الحلقة ،بل على
العكس ستتناول محطات مختلفة في مسيرتها الفنية،
باإلضافة إلى التطرق إلى حياتها الشخصية ،وهو الجزء
الذي ال ترغب الفنانة في تسليط الضوء عليه.

أﻣﻮﻣﺔ

٢٢

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ً ّ
ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺑﻴﻦ وﻟﺪا ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑـ}ﺿﻤﻴﺮ«؟

culture@aljarida●com

ّ
وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺮاﻗﺒﻪ أﺣﺪ .وﻟﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن
ﺗﺮﻏﺐ ﻛﻞ أم ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ وﻟﺪ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻀﻤﻴﺮ
ً
اﻟﺪرب إﻟﻰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮﻓﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻳﺒﺪو اﻟﻮﺛﻮق
ﺑﺄن اﻟﻮﻟﺪ ﺳﻴﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﻘﻔﺰة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻬﻮل.
ﻛﺎروﻟﻴﻦ ﻛﻨﻮر

اﺳﺄﻟﻲ وﻟﺪك
ﻋﻤﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ
وﻋﻦ ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ

ً
ً
إﻟـ ـﻴ ــﻚ ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮا ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺪا :ﺗـﻜـﺸــﻒ
اﻟ ـ ــﺪرا ﺳ ـ ــﺎت أن اﻷوﻻد ﻳـﻨـﻤــﻮن
ً
إدراﻛـ ـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺼــﻮاب واﻟ ـﺨ ـﻄــﺄ ﻣﻨﺬ
ﺳ ـﻨــﻮاﺗ ـﻬــﻢ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ،وأن ﻟــﻸﻫــﻞ
ً
ً
ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﻮﻟﺪ
ّ
ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻠــﻮك اﻟ ـﺼــﺎﺋــﺐ .وﺗﺸﻜﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺑﻴﺘﻚ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ رﺳﻢ
اﻟـﻤـﺜــﺎل اﻟـﺠـﻴــﺪ ،وإﺑ ـﻘــﺎء ﺧﻄﻮط
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣ ـﻔ ـﺘــﻮﺣــﺔ ،واﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ
ﻋــﻦ أﺳــﺎﻟـﻴــﺐ ﻟـﺘــﺰرﻋــﻲ ﻓــﻲ وﻟــﺪك
ً
اﻟﺨﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪرﻳﻨﻬﺎ ،أﺳﺎﺳﺎ
ً
ﺟﻴﺪا ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وﻟــﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺿﻤﻴﺮ
ً
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻦ ﺗﺮك ﺗﺄﺛﻴﺮ
أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ وﻟ ـ ـ ـ ــﺪك ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺤـﺒـﻬــﺎ،
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻳ ــﻮﺗـ ـﻴ ــﻮب ،وﻧـﻴـﺘـﻔـﻠـﻴـﻜــﺲ،
وﺳـ ـﻨ ــﺎﺑـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎت ،وإﻧـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻐ ــﺮام،
ً
ﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻟﻪ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﺋﺐ.
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺆﻛﺪ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ أن
اﻟﻮﻟﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذه اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ً
ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ
اﻷوﻻد ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻬﻢ
اﻷول أو أﺟﻬﺰة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺆدي ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻐﻮط
اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﺗﺮاب واﻻﻧﻔﺼﺎل
ً
ً
ﻋﻦ اﻷﻫﻞ ،دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ

اﺗـ ـﺨ ــﺎذﻫ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮارات .ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻗﺪرة اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻃــﻒ واﻟـﺘـﺤـﻠــﻲ ﺑــﺎﻟـﻨــﺰاﻫــﺔ
ً
واﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟـﺠـﻴــﺪ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﻬــﻮﻟــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ،
ﻣﺘﻘﻠﻘﻠﺔ وﻏﻴﺮ راﺳﺨﺔ.
ﻻ ﺑــﺄس ﻓــﻲ ذﻟــﻚ .ﻛــﻲ ﻳﺘﺤﻠﻰ
اﻟـ ــﻮﻟـ ــﺪ ﺑ ـﻀ ـﻤ ـﻴ ــﺮ ،ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج إﻟ ــﻰ
اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر اﻟـ ـﻬـ ـﻔ ــﻮات واﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﻮات
ً
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﱡ
ﺑ ـﻤ ــﺮور اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ،واﻟ ـﺘ ـﻌــﻠــﻢ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺄﻣﻠﻪ
ً
)وﺗﺄﻣﻠﻴﻨﻪ أﻧﺖ أﻳﻀﺎ(.
ﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻲ أن اﻟ ـﻬ ـﻔــﻮات ﻋﻠﻰ
ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ وﻻ
ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﻟﻜﻦ اﻹﻋﺮاب
ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﻣـﺤــﺔ ،ﻳـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟــﻮﻟــﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﻮض واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻲ إﻟ ــﻰ
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أداء أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮة
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ .ﻓ ـﻬ ــﺬه أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ
ﺗﻀﻤﻨﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻳﺒﻘﻰ
ّ
ﻟﻴﻮﺟﻬﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺻﻮﺗﻚ ﻓﻲ رأﺳﻪ
ً
ﺗﻜﻮﻧﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻪ.

ﺳﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻘـ ـﺘ ــﺮب اﻟ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺪ ﻣــﻦ
ﺳــﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ أو ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ،ﺗﺒﺪأ
ﻣـ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ـﺘ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻷﺗﺮاب ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،ﺑـ ـﺼ ــﻮغ إدراﻛ ـ ـ ــﻪ
ُ
ﻟـ ـﻠـ ـﺼ ــﻮاب واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﺄ .وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ
اﻷﻓــﻼم ،واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ،
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ً
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺟــﺪا ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﻟﺪ
ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺎرات
إﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻣ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮة ﻻ
ﺧـ ـﻴ ــﺎرات ﺗـﻨـﻌـﻜــﺲ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﺳ ـﻠ ـﺒ ــﺎ ،وﺗ ـﺠ ـﻠ ـﻌــﻪ ﻳـﻨـﻈــﺮ
إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻈﺮة ﺳﻠﺒﻴﺔ،
وﺗﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
ﻳ ـﻬــﻮى اﻷوﻻد اﻷﻛ ـﺒــﺮ
ً
ﺳﻨﺎ واﻟﻤﺮاﻫﻘﻮن ﺧﻮض
أﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر ﻣـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪة وﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ
اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ .إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪة
وﻟﺪك ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﺪرات:
ً
ﻗـ ــﺪﻣـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻪ أﻓـ ـ ــﻼﻣـ ـ ــﺎ وﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻐﻨﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:

ﺧ ـ ــﻼل اﻷﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸــﺎﻫــﺪ
ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺋ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن،
ً
ً
اﺧﺘﺎري ﻓﻴﻠﻤﺎ أو ﻣﺴﻠﺴﻼ ﻳﻌﺰز
}اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ{ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ،
واﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎن ،واﻟ ـ ـﻨـ ــﺰاﻫـ ــﺔ .وﺑ ـﻌــﺪ
ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪة ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻧــﺎﻗـﺸــﻮا
اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪروﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ
واﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺰ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﻣ ــﺎ رأﻳ ــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ }ﻳــﻮم
ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻔــﺎت اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺪة{ ﻳ ـﻌ ــﺮب ﻓﻴﻪ
ﻛــﻞ ﻓ ــﺮد ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ ﻋــﻦ ﻣـﻬــﺎرة
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻻﻣﺘﻨﺎن؟ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا
إﻟﻰ
اﻷﻣﺮ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺴﺒﻞ ً
اﺗ ـﺨــﺎذ ﻗ ـ ــﺮارات ﺻــﺎﺋـﺒــﺔ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺨــﺎﻃــﺊ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﻔــﺎﻋــﻼﺗــﻪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﺗـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻃ ـ ـ ـ ــﺮوا ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ــﻼت،
وﻣ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ـﻔـ ــﺎت ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺗـ ــﺮﻓـ ــﻊ
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت :ﺻﺤﻴﺢ أن اﻷﻣــﻮر

اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺰزة ﺗ ـﻄ ـﻐ ــﻰ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣـ ـ ــﻮر
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻ ﺟـﺘـﻤــﺎ ﻋــﻲ .ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻦ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻮر وأﻓﻜﺎر ﻛﺜﻴﺮة
ﺗ ـﻐــﺬي اﻟـ ــﺮوح إذا ﺑـﺤـﺜــﺖ ﻋﻨﻬﺎ
وﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣــﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ﻳ ــﺮى اﻟ ــﻮﻟ ــﺪ اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎ،
ﻳـ ــﺰداد اﺣـﺘـﻤــﺎل أن ﻳ ـﻌــﺮب ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺪوره.

ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺄﻟﻲ وﻟﺪك ﻋﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ :ﻳ ــﺮى اﻷوﻻد
ً
اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ واﻟﻤﺮاﻫﻘﻮن اﻟﺠﻴﺪ،
واﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺊ ،واﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﻊ ،واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻞ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدﻟ ــﻮن اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟﻨﺼﻴﺔ ،أو ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو ﻳﺰورون
ﻣــﻮا ﻗــﻊ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ،ﻣﺜﻞ
ﻳﻮﺗﻴﻮب ،وإﻧﺴﺘﻐﺮام ،ورﻳﺪﻳﺖ.

اﻷﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ .وإذا ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻋــﺎﺋ ـﻠ ـﺘــﻚ
ﺗـ ـﻬ ــﻮى ﻣـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت،
واﻷﻟ ـﻌــﺎب اﻷوﻟـﻤـﺒـﻴــﺔ ،واﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﻓــﺎﻟـﻔـﺘــﻲ ﻧـﻈــﺮ وﻟــﺪك
إﻟﻰ اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻼﻋﺒﻮن ،واﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ،واﻟﻔﺮق
ﺑــﺎﺣ ـﺘــﺮام أﺣــﺪﻫــﻢ ﻣــﻊ اﻵﺧ ــﺮ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ وﺧ ــﺎرﺟ ــﻪ .ﺻـﺤـﻴــﺢ أن

اﺳــﺄﻟــﻲ وﻟــﺪك ﻋــﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟــﺬي
ﻳ ــﻼﺣ ـﻈ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ ،وﻋ ــﻦ
ﻣﺸﺎﻋﺮه ﺣﻴﺎﻟﻪ ،وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗــﺆ ﺛــﺮ ﻓﻴﻪ
وﺗــﺪﻓـﻌــﻪ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺼــﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
َ
ﻧ ــﺎﻗ ــﺸ ــﺎ ﺧـ ـﻴ ــﺎراﺗ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة
اﻟ ــﻮاﻗ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻻﻓ ـﺘ ــﺮاﺿ ـﻴ ــﺔ.
واﻃﺮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ }ﻣﺎذا
ﺗﻔﻌﻞ إذا ّ
ﺗﻌﺮض أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ
ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ؟{} ،ﻣــﺎذا
ﻳﻜﻮن رد ﻓﻌﻠﻚ إذا ﻗﻠﻞ أﺣــﺪ ﻣﻦ
اﺣـﺘــﺮاﻣــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ؟{ ،و}ﻣــﺎ
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﻨـﺼـﻴــﺔ اﻷﻛـﺜــﺮ
ً
ﻟ ـﻄ ـﻔ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ؟{ .ﻫ ـﻜــﺬا
ﺗﺪﻓﻌﻴﻦ اﻟــﻮﻟــﺪ إﻟــﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘــﻪ ﺗـﺠــﺎه اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﺷﺪدي ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ّ
ا ﻟـﺠـﻴــﺪة :ﻳﺘﻄﻠﻊ أوﻻد ﻛﺜﺮ إﻟﻰ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ وﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﻢ ﻣﺜﺎﻟﻬﻢ

ً
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮا
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻮك اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪاﺋـ ــﻲ ،ﻟـﻜـﻨــﻚ
ً
ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻦ دو ﻣ ــﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﻧﺠﻮم رﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﺮوح
رﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــﺎرزة .ﺗ ـﺤ ــﺪﺛ ــﻲ إﻟ ــﻰ
وﻟﺪك ﻋﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﻳﻘﺪرﻫﻢ
ﻟﺮوﺣﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﺳﺄﻟﻴﻪ ﻋﻦ
اﻟﺴﺒﺐ.

ُ
ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﺎ

اﺑﺤﺜﻲ ﻋﻦ ُﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :رﺑﻤﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻮاﺳﻌﻲ اﻟﺸﻬﺮة ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺳﻮﻳﻔﺖ ،إﻻ أن اﻷوﻻد
ﻳـﺘــﺎﺑـﻌــﻮن ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ }ﻣـﺸــﺎﻫـﻴــﺮ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ{ ﻋـﻠــﻰ ﻳــﻮﺗ ـﻴــﻮب ،وﺳـﻨــﺎﺑـﺘـﺸــﺎت،
وإﻧﺴﺘﻐﺮام ،وﺗﻮﻳﺘﺮ .ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻫﺆﻻء ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ .ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺄﻟﻲ وﻟﺪك َ ﻋﻤﻦ
ﻳﺘﺎﺑﻊ وﻋﻦ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ .ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺎﻗﺸﺎ ﻣﺎ
ﻳﻨﺸﺮه .اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ  Google Alertsأو ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮه ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻨﻲ
ﻣﻦ إﻏﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻜﻤﺎ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﻪ .ﻛﺬﻟﻚ ّ
وﺟﻬﻲ وﻟﺪك
ﻧﺤﻮ أﻣﺜﻠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ }ﻳﻮﺗﻴﻮب{.

ﻓﺮوض ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ...ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ
ً
ﻃﻔﻠﻲً ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،رﻏﻢ أن ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ ﺟﻴﺪة ﻓﺈن ﻓﺮوﺿﻪ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ .ﻟﺬا ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ،وذﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ .ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ؟
اﻟﻔﺮوض اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻼﻣﺬة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪروس وﻓـ ـﻬـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ ،ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺗ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﻢ روح اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺣﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

ً
واﻻﻧـﻀـﺒــﺎط اﻟــﺬاﺗــﻲ ،وﺗـﺴــﺎﻋــﺪ أﻳـﻀــﺎ ﻓﻲ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻫﻞ ،ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮوض
ّ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻬﻢ،

وﻫ ــﻲ إﺣ ــﺪى أﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﻄــﺮاﺋــﻖ ﻟــﺪﻋــﻢ ﻫــﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
إﻟـﻴــﻚ أرﺑـﻌــﺔ اﻗـﺘــﺮاﺣــﺎت ﺳﺘﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻚ:

ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮوض اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺔ .ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
وﺟﺪ ﻃﻔﻠﻚ إﻟﻬﺎء ات أﺧــﺮى ،ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ
أن ُﻳـﻨـﺠــﺰ ﻓ ــﺮوﺿ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻃ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻟﻤﻄﺒﺦ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻚ.

ǆǔƚǛɚǢǨǜǋƜǟƖǋǑƖǠǻƏǺǜǀƠǣƕr
اﻷوﻻد ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺣﺔ
اﻫﺘﻤﻲ ﺑﻔﺮوﺿﻪ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﺑﺈﻧﺠﺎزﻫﺎ
ﺻﻐﻴﺮة ﺑﻌﺪ اﻟـﻌــﻮدة ﻣﻦ
 ƜǼǧƸǰǬǧƕǅǵƶɝɝǜɝǨɝǧƜɝɝǛƶɝɝǗǺǄǄƯrاﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرﺳ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ
ّ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻣﻀﺎء ة وﻣﺠﻬﺰة ﺑﺸﻜﻞ اﻵﺧـ ـ ــﺮ ﻳ ـﻔ ـﻘــﺪ ﻧـﺸــﺎﻃــﻪ
ﺟﻴﺪ وذات ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك إذا ﻟــﻢ ﻳﻨﺠﺰ ﻓﺮوﺿﻪ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻮر ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ
ﺑﺤﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﻨﺰل.
ƜǻǶǧǵǿƕǺǛƜǼǧƸǰǬǧƕǅǵƶǜǧƕǺǔǇr
ƛƵƲɝɝ ɝǟǸɝɝ ɝ ɝǧƏǺɝɝ ǛƶɝȌ ɝ ǔɝ ɝƟr
ﻻ ﻳﺠﺐ إﻳﻼء أﻫﻤﻴﺔ أﻗﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،أو دروس اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،أو ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻟــﺪى ﻃﻔﻠﻚ .ﻳﺤﺘﺎج
ً
اﻟﻠﻌﺐ .ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺐ أﺑــﺪا ﺗﻔﻮﻳﺖ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺾ اﻷوﻻد إﻟــﻰ اﺳﺘﺮاﺣﺔ
ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟـ ـﺒ ــﺪء ﺑ ـﻔــﺮوﺿــﻪ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.

ﺗﺘﺒﻌﻲ ﻣﺰاﺟﻴﺔ ﻃﻔﻠﻚ

ɚƜǧǶǴƼƙƞƠǀƠǻǢǨǜǋǱƖƚƠǯƕǭƖǣƕƳƏr
ﻳـﺠــﺐ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﺮﻓﺔ

ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻃ ـﻠ ـﻌ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮوض
ّ
واﻟﻤﺪرس
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.

ɚǥƕƎƻǹƋǢǨǜǋǷƲǧǭƖǣǥƖƫǺǛr
ً
 ǒɝɝǫǪɝɝ ɝ ɝ ɝƓƕƱǦɝɝ ɝ ǃƕǶɝɝ ɝ ƟǸɝɝ Ǩɝ ɝǓǺɝɝ ɝǠɝ ɝ ƙƕrﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻻ
اﻟ ـﻤـ ﱢ
ـﺪرﺳــﺔ ﺑـﺸــﺄن اﻟـﺘـﻘــﺪم اﻟ ــﺬي ﻳـﺤــﺮزه ﻣﻦ إﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﺠﻮاب.
ﻃﻔﻠﻚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ.
Ȋ
ȉ ǋǥƖƫǺǛr
ƶƯƉǅƶǛǢǨǜǋǸǧƏƘǨ
 ǲɝɝ ƧƕǶɝɝ ǻǢɝɝǨɝ ǜɝ ǋǭƖɝɝ ɝǣǥƖɝɝ ɝƫǺɝɝ Ǜrﻛﻜﺘﺎﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ أو ﺻﻨﻊ ﻣﺠﺴﻢ ،ﻳﺠﺐ أن
ﺻـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓ ــﻲ إﻧ ـﺠ ــﺎز ﻓــﺮض ﺗﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻓﻲ تkﻇﻴﻢ وﻗﺘﻪ وﺗﺘﺤﻘﻘﻲ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ.
ﻣﻌﻴﻦ ،أﺧﺒﺮي اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ƲǣƌƠǨǧƜǼǧƸǰǬǧƕǅǵƶǜǧƕǺǔƧƕƵr
Ǯɝɝ ǫ  Ǻɝɝ ɝ Ǥɝ ɝ ɝƠɝ ɝ ɝǀɝ ɝ ɝƟ  ȃ  r
اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮض ﻣﻦ أن ﻃﻔﻠﻚ أﻧﺠﺰﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
إزاء ﻃﻔﻠﻚ .إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ أي
ǸǨǓǺɝɝǰɝ ƣƋƜɝɝǼɝƙƖɝɝƨɝǻȁƖɝɝƙǺǔƠǬƟr
ﻗﻠﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺤﺪﺛﻲ
ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻳﻨﺠﺰ ﻓﺮوﺿﻪ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻓﻬﺬه ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﻇﻬﺎر ﻣﺪى
 ǢɝɝǨɝǜɝǋǦɝɝ Ǭɝ ɝǓǸɝɝ Ǩɝ ɝǓǺɝɝ ɝǛƶɝɝ ɝƿƋrﺗﻘﺪﻳﺮك ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻬﺪ
اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ.
ﻋﻨﻮان.
ƛƶǇƖƫǺǯǶǣr
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻔﻠﻚ
ﺧ ــﻼل إﻧـﺠــﺎز

أﻟﻮ دﻛﺘﻮر
ّ
ﺷﺨﺺ اﻷﻃﺒﺎء إﺻﺎﺑﺔ اﺑﻨﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺳﻨﺔ
ﱟ
ﺑﻘﻠﺔ اﻟ ـﻌــﺪﻻت ) .(neutropeniaﻣـﻌــﺪل ﻋــﺪﻻﺗــﻪ ﻣـﺘــﺪن
ً
ً
ﺟﺪا ) ،(310وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻷﺧﻤﺎج ﻏﺎﻟﺒﺎ ،وﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺪل
أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .ﻣﺎ اﻟﺨﻴﺎرات
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻨﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ؟
ﻗ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺪﻻت ﺣــﺎﻟــﺔ ﻳ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟـﻤــﺮﻳــﺾ
ً
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺣــﺎدا ﻓﻲ ﻋــﺪد اﻟﻌﺪﻻت ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ.
واﻟﻌﺪﻻت ﻧﻮع ﻣﻦ ﻛﺮﻳﺎت اﻟﺪم
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ
ً
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺪوى ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ.
ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﻟ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ،ﻳ ـﻜ ــﻮن
ﻣﺮﺿﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت أﻛﺜﺮ
ﻋــﺮﺿــﺔ ﻷﻧـ ــﻮاع ﻋــﺪة
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪوى .وﻓ ــﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر
ً
واﻷﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـﻨ ــﺎ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ

ً
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﺼﻴﺐ اﻟـﻌــﺪوى ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻷذﻧـﻴــﻦ،
واﻟﻔﻢ ،واﻟﺮﺋﺘﻴﻦ ،واﻟﺠﻴﻮب اﻷﻧﻔﻴﺔ ،واﻟﺤﻨﺠﺮة ،واﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺒﻮﻟﻲ.
وﻟﻜﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت ﺑﺪﻗﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
ً
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪا .ﺛﻤﺔ أﻣﺮاض وﺣﺎﻻت ﻋﺪة ﺗﺆدي
إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت .ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺮﺿﻲ وﻟﺪك ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ أﻃﻔﺎل
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ .وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻼج
اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻪ.
ُ
ﺗﺼﻨﻊ ا ﻟ ـﻌــﺪﻻت ﻓــﻲ ﻧﻘﻲ اﻟﻌﻈﻢ )ﻧﺴﻴﺞ إﺳﻔﻨﺠﻲ
داﺧﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة( .ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺪﻻت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻻد ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺳﻨﻬﻢُ .
وﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
اﻟــﻮﻟــﺪ ﻓــﻲ ﺳﻨﺘﻪ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻘﻠﺔ اﻟـﻌــﺪﻻت ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ دون  .1500أﻣﺎ إذا اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻌﺪد
إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ،500ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺑﻨﻚ ،ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻫﺬا أﻛﺜﺮ
ﻋﺮﺿﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻌﺪوى ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻮﻟﺪ ﺳﻠﻴﻢ.
ً
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺑﻨﻚ ،ﻳﺠﺐ أوﻻ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻌﺪﻻت )ﻧﺘﻴﺠﺔ
ً
اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺎﻋﻲ ﻣﺜﻼ( أو إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
وﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺪﻻت إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب ﺧﻠﻘﻲ ﻓﻲ

ﻧﻘﻲ اﻟﻌﻈﻢ ،أو ﻋﻮز ﻏﺬاﺋﻲ ،أو ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﻮل دون
إﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻜﺮﻳﺎت.
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻌﻮد ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت إﻟــﻰ ﺗﻨﺎول
ً
أدوﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ أو أدوﻳﺔ
ُ
أﺧﺮى ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺪوى.
ً
ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟ ـﺤــﺎﻻت ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻴﺐ ﻗﻠﺔ
اﻟ ـﻌــﺪﻻت اﻷوﻻد اﻟـﺼـﻐــﺎر ،ﻳﻨﺠﻢ ﻫ ــﺬا اﻻﺿ ـﻄ ــﺮاب ﻋﻦ
ﻃـﻔــﺮة ﺟﻴﻨﻴﺔُ .ﻳــﺪﻋــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣــﻦ ﻗﻠﺔ اﻟ ـﻌــﺪﻻت ﻗﻠﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟ ـﺤ ــﺎدة اﻟ ـﻤــﺰﻣ ـﻨــﺔ .وﺛ ـﻤــﺔ أﻧـ ــﻮاع ﻋ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻗﻠﺔ
ُ
اﻟﻌﺪﻻت اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ ﻛﻮﺳﺘﻤﺎن ،وﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت اﻟﺪورﻳﺔ ،وﻗﻠﺔ
اﻟﻌﺪﻻت اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ.
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
أن ﻳﺨﻀﻊ وﻟﺪك ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮص ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺤﻮص
دم إﺿﺎﻓﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﻘﻲ ﻋﻈﻤﻪ .وإذا اﺷﺘﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ وراء ﻫﺬا اﻻﺿﻄﺮاب ،ﻓﻘﺪ ﻳﻄﻠﺐ
ً
ﻣﻨﻚ أﻳﻀﺎ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻔﺤﺺ ﺟﻴﻨﻲ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺎﻻت ،ﻳﻌﺠﺰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﱠاﻟﻌﺪﻻت
ﺑﻮﺿﻮح ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮص ﺷﺎﻣﻠﺔُ ،
ﻓﻴﺼﻨﻒ ﻫﺬا
ﻋﻨﺪﺋﺬ }ﻗﻠﺔ ﻋﺪﻻت ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﺴﺒﺐ{.
اﻻﺿﻄﺮاب
ٍ

ﻓ ــﺮوﺿ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺔ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻐﻲ
ﺑﺎﻷﻣﺮ.

ً
ً
إذا ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻛﺎﻣﻨﺎ وراء ﻫﺬه
اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ ،ﻳﺴﻬﻢ ﻋ ــﻼج ذﻟ ــﻚ اﻻﺿ ـﻄ ــﺮاب ﻓــﻲ رﻓ ــﻊ ﻣﻌﺪل
اﻟﻌﺪﻻت واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪوىُ .
وﻳﺴﺘﺨﺪم
ً
أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻼج ﺑﺪواء ُﻳﺪﻋﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺒﻪ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات
اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ) (GCSFﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة
ﺑﻨﺎء ﻣﺨﺰوﻧﻪ ّﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺮﻳﺎت.
أﻣــﺎ إذا ﺷــﺨــﺺ اﻟﻄﺒﻴﺐ إﺻــﺎﺑــﺔ اﺑـﻨــﻚ ﺑﻘﻠﺔ ﻋــﺪﻻت
ﺣـ ــﺎدة ﻣــﺰﻣ ـﻨــﺔ ،ﻓـ ُﺜـﻤــﺔ ﺳ ـﺠــﻞ دوﻟـ ــﻲ ﻟ ـﻤــﻦ ﻳ ـﻌـُـﺎﻧــﻮن ﻫــﺬا
اﻻﺿﻄﺮاب .وإذا ﻗﺒﻞ وﻟﺪك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ وأدرج ﻓﻴﻪ،
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻠﻘﻰ دواء اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺒﻪ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺨﻼﻳﺎ
ً
اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ.
ً
اﺳﺘﺸﻴﺮي ﻃﺒﻴﺐ أﻃﻔﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ أﻣﺮاض
اﻟــﺪم ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻠﺔ اﻟـﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﺑﻨﻚ.
ً
وﺑﺤﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺷﻤﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ،ﺗﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗــﺮارات ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﺸﺄن
ً
أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ.
د .ﻛﺎروﻻ أرﻧﺪت

culture@aljari∆a●com
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ّ
كيف تتعرف إلى «المجهول» في داخلك؟

عالقات

ّ
تصعب رؤية الذات بوضوحّ ،
«بحبر غير
لكن األمر يستحق العناء لتعيش حياة
أفضل .هل سمعت قصة لص المصارف الذي طلى وجهه ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
األميركية عام  ،1995سرق مكآرثر ويلر مصرفين من دون ارتداء قناع،
سيتعرف إليه؟ في الواليات المتحدة
مرئي» ،معتقدا ّأن ال أحد
حتى إنه ابتسم لكاميرات المراقبة .تتساءل بالتأكيد ّعما كان يجول في خاطره.
ّ
استعان ويلر بحيلة عصير الليمون الذي ّكنا نستخدمه في طفولتنا لكتابة رسالة ّ
سرية على الورق نتركها تجف ّثم نكشفها ًمن خالل
ً
ّ
توقع هذا اللص ّأن تلطيخ وجهه بعصير الليمون سيجعله غير ّ
مرئي تماما كتلك
تحمية الورقة بمصدر حرارة .انطالقا ًمن هنا،
الكلمات .وبعدما سرق المصرفين معتمدا على حيلته هذه كانت للرجل المسكين المفاجأة الكبرى حين عرضت عليه الشرطة أشرطة
كاميرات المراقبة.
لاّ
ّ
ّ
دراسة أجراها
نالت هذه القصة اهتمام دايفد دونيغ ،البروفسور في علم النفس ،الذي أشرك أحد ط به المتخرجين ،جاستين كروغر ،في ٍ
على هذا النوع من ّ
الحيز المعرفي الذي ُيدعى «غير الماهر والمدرك له».

ّ
حين نتلقى
مالحظات
ّ
سلبية نحاول
إيجاد طرائق
إلبعادها

بعد وضع البروفسور دايفد دونيغ وتلميذه
ّ
ّ
الوهمي» ،راحا
«التفوق
فرضية
جاستين كروغر
اّ
ّ
ّ
ي�خ�ت�ب��ران�ه��ا ع�ل��ى ط �ّل�ب ج��ام�ع��ي�ي��ن ل�ل�ت��أك��د من
تقييمهم الذاتي لمهاراتهم في المنطق والقواعد
ّ
ّ
الحقيقية.
مهاراتهم
والفكاهة في مقابل
اللغوية
لاّ
ّ ّ
ّ
تصنيفهم
تبين أن
ّ
الط ب األكثر كفاءة ظنوا أن ّ
ّ
أقل بكثير مما كان في الحقيقة ،في حين أن غير
الكفوئين اعتبروا أنفسهم رائعين للغاية!
أشار الثنائي دونيغّ -كروغر إلى أمر ّآخر أثبته
ّ
المتفوقين يتعلمون من
مزيد من البحوث ،وهو ّأن
مالحظات اآلخرين ،لكن «ذوي األداء الضعيف ال
يستفيدون من المالحظات التي تشير إلى ضرورة
التحسن» ،على ّ
ّ
حد قول الباحثين .ويتابع
دون �ي� ّ�غ« :إذا ك�ن��ت غ�ي��ر ك �ف��وء ،ال تستطيع
معرفة أنك كذلك .فالمهارات التي تحتاج إليها
لتكوين الجواب الصحيح هي بالضبط تلك
ّ
للتعرف إل��ى م��ا ه��و هذا
ال�ت��ي تحتاج إليها ً
الجواب الصحيح فعال».
ّ أج��ري معظم ه��ذه ال��دراس��ات في الواليات
ال�م��ت�ح��دة األم�ي��رك� ّ�ي��ة .إل�ي��ك ع� ّ�ي�ن��ة ع��ن الصفات
ال��رائ�ع��ة ال�ت��ي ي�ص��ف ال�ب�ع��ض نفسه بها:
«أع ��رف أف�ض��ل ال�ك�ل�م��ات .ل��م ي�س�ه��م أح� ٌ�د
�اواة .ال أح��د يقرأ
مثلي ف��ي م�ج� ّ
�ال ال �م �س� ٌ
ّ
المقدسة أكثر مني .أنا أهل للرئاسة أكثر
الكتب
من ّ
شخص آخر باستثناء أبرهام لينكولن
أي
ٍ
ّ
ال �ع �ظ �ي��م» .ب� ّ�ال �ت��أك �ي��د ال ي �ت �ح��دث ك �ث �ي��رون ف��ي
ّ
األميركية عن أنفسهم بهذه
الواليات المتحدة ّ
الطريقة ،ولكن هل تؤثر
ّ
الثقافية
االخ�ت�لاف��ات

ّفي اإلدراك الذاتي؟ تشير إح��دى ال��دراس��ات إلى
ّ
اليابانيين يميلون ً إلى االستخفاف بأنفسهم
أن
ورؤي ��ة ال�ف�ش��ل ف��رص��ة لتحسين ق��درات �ه��م .وف��ي
أم�ي��رك��ا ،أول أم��ر يفاجئك ف��ي ال �ج��والت األول��ى
ّ
الذين
لبرامج المواهب الكم الهائل من األشخاص ّ
يحلمون بالوصول إلى الشهرة ،وفي الحقيقة كل
إليه النغمات ّالخاطئة .ولكن ال ّبد
ما سيصلون ّ
من االعتراف بأنهم على األقل حاولوا وأظهروا
أنفسهم إلى العالم.
تقول مارثا بيك ،ام��رأة حكيمة وم� ّ
حياة
�ة
�
ب
�در
ّ
وع��ال�م��ة اج �ت �م��اع ،م�ف�ه��وم «ال��وع��ي ال�ب�ش��ري كله
متساو وال ُي ّقدر بثمن» ،إنه ّ
حبر على ورق
مجرد ٍ
ّ ٍ
ّ
ّ
شخص بحسب
ألن الناس في الواقع يصنفون كل
ً ٍ
م�ع��اي�ي��ر ال�ن�ج��اح ال �خ��ارج� ّ�ي��ة ،وخ�ل�س��ة ي�ق��ارن��ون
�ذا،
إن�ج��ازات��ه بما اس�ت�ط��اع��وا ه��م
ّ
تحقيقهّ .م��ع ه� ً
ّ
يتوصل معظمهم في أعماقه إل��ى أن��ه أق��ل شأنا
ّ
بقليل (أو بكثير) من أي شخص آخر .يشعل هذا
ّ
بالدونية ّ في ّاألشخاص شهوة
الشعور الكامن
يدفعهم إلى الظن بأنهم عديمو الفائدة،
النجاح أو ً
.
معا
أو االثنين
ّ
وي�ش� ّ�دد العلماء على أن ه��ذه األف�ك��ار ب��ال��ذات
تمنعهم من نيل تقدير العالم من حولهم والتماس
ق �ي �م�ت �ه��م ال �ح �ق �ي �ق� ّ�ي��ة .وت �ت ��اب ��ع م� ��ارث� ��ا« :ن �ص��اب
«بالعمى» تجاه المعلومات التي تثير قلقنا أو
م�خ��اوف�ن��ا إل��ى ّح� ّ�د ك�ب�ي��ر ،أو ال�ت� ّ�ي ت�ت�ع��ارض مع
م�ع�ت�ق��دات�ن��ا ّب ��أن إدراك �ه��ا س�ي�ح��ط��م ن�ظ��رت�ن��ا إل��ى
أنفسنا» .لكنها تدعوك ّإلى «الشعور بما تشعر
ومعرفة ما تعرف» ،بما أن هذا هو السبيل لوضع
�اع ن��اج�ح��ة
أس ��س م�ت�ي�ن��ة ل �ع�لاق��ات دائ �م��ة وم �س � ٍ
وسالم داخلي.
ّأم ��ا ال �ب��روف � ّس��ور دون �ي �ن��غ فيحرص
على إقناعك بأن ّ نتائج بحوثه ال تعتبر
ّ
اكتساب
التحديات في
الناس أغبياء ،بل إن
ً
ّ
«متعددة ومذهلة» .إذا،
البصيرة إل��ى ال��ذات
بشكل أوضح؟
كيف تستطيع رؤية نفسك
ٍ

اكتب ّ
قصة حياتك:

يقول دان ب .مكآدمز ،بروفسور في علم النفس
وم��دي��ر مركز «فوليه» ل��دراس��ة الحياة
ّ
األميركية:
في جامعة نورثويسترن
«ال� �ق� �ص ��ص ال� �ت ��ي ن �ت �ل��وه��ا ألن �ف �س �ن��ا
ّ
ّ
شخصيتنا ،ب��ل هي
ع��ن
حياتنا ال ت�ك��ونّ
ّ
شخصيتنا ».نذكر أن البروفسور ًمكآدمز
ّ
ّ
نسبيا ،يدعى
نفسي جديد
في طليعة جدل
ّ
ّ
الروائية»ّ .أما بيل ّجورج ،بروفسور
«الهوية
ّ
ّ
إدارة األعمال
ف��ي الممارسات اإلداري ��ة ف��ي كلية ّ
في
�ك
�
ي
�
ل
�
ع
أن
ف��ي ج��ام�ع��ة ه ��ارف ��ارد ،فيشير إل ��ى
ّ
ّ
الواقع تدوين هذه ّ القصص ،بعيوبها كافة ،ألن
تحسن ّ
ّثمة دراسة تظهر أن هذه الطريقة ّ
صحتك
ّ
ّ
العقلية .على م��ا ي�ب��دو ّ ،تستطيع
الجسدية كما
كتابة حياتك بشكل صحيح .ويعتقد أن مواجهة
ّ
التحديات في حياتك ّ
تحسن وعيك ال��ذات��ي .في
ك�ت��اب��ه ال� � ّم� �ع� �ن ��ونDiscover Your True North
(اكتشف اتجاهك الحقيقي)ّ ،
يقدم لك بعض األفكار
ل�ي�س��اع��دك ف��ي ال�م�ب��اش��رة .أن�ظ��ر إل��ى الصفحات
ّ
األول � � ��ى م ��ن ق � ّ�ص ��ة ح �ي��ات��ك وف ��ك ��ر ب��األش �خ��اص

وال �ح��وادث وال�خ�ب��رات ال�ت��ي حملت أك�ب��ر أث� ٍ�ر في
تكوين الشخص ال��ذي أن��ت عليه اليوم ،ث� ّ�م انظر
في ّ
كيفية تأطير االنتكاسات في حياتك.

ً ً
اطرح على نفسك أسئلة كبيرة:

تعطيك مارثا هذه األسئلة على سبيل المثال:
م��ا ال ��ذي أخ�ش��ى م�ع��رف�ت��ه؟ م��ا ه��و آخ��ر أم � ٍ�ر أري��د
القبول به؟ بماذا أشعر من دون أن أدرك؟

اطلب من اآلخرين اإلدالء بتعليقاتهم:
ّ ّ
تذكر أن الحصول على الحقيقة أمر صعب .في
المعنون ُ( Self-Insightالبصيرة
كتاب دونينغ ّ
إلى الذات) ،يذكر أنه إذا طلب من الناس إطالعك
ّ
فيحاولون التفاوض بذكاء
على أخبار غير سارةّ ،
إليجاد طريقة صادقة تجنبهم اإلفصاح عن رأيهم
ّ
ستميز ّرد الفعل هذا
الحقيقي .في المثل التالي،
تجاه خطاب أحد زمالء الكاتب .ويخبر{ :انحنى
الحضور في مقاعده إلخفاء ّ
ّ
المستمرة
تنهداته
خوفه.
وضحكاته الخجولة وتعبيره الصريح عن
ً
وعندما انتهى زميلي من إلقاء خطابه ،سأل عددا
من ّ الحاضرين ًعن رأيه في ما ّقدمهّ .أجابه البعض
ب��أن��ه ّك��ان الف�ت��ا (صحيح ولكن مضلل) .وق��ال له
سيتحدثون عنه سنوات ّ
ّ
عدة (رأي
آخر إن الناس ً ّ
ّ
صحيح أي�ض��ا لكنه مضلل أك�ث��ر م��ن ال�س��اب��ق)}.
ّ
يلخص دونينغ{ :ببساطةٍ  ،يكذب الناس علينا
باستمرار في محاولة لعدم الكذب .وتكمن مشكلة
ّ
اإليجابية
أخرى في ميلنا إلى القبول بالتعليقات
ّ
تجاهنا من دون تفكير .في المقابلً ،حين نتلقى
ّ
السلبية ،ن�ح� ّ�دق ط��وي�لا ث� ّ�م نحاول
ال�م�لاح�ظ��ات
ّ
طرائق للتخفيف من حدتها أو إبعادها}.
إيجاد
ّ
ويضيف ً أن من الحيل األخرى التي يستخدمها
�ال ما،
ال�م��رء ّع��ادة الثني على نجاحاته ف��ي م�ج� ٍ
كالتمكن من الموضوع أو الجهد ال��ذي بذله في
مكان
التحضير له ،ويلقي اللوم على الفشل في
ٍ
آخر.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ه� ��ذا ،ي�ش�ي��ر ال��دك �ت��ور س�ك��وت
وي�ل�ي� ّ�ام��ز م��ن ج��ام�ع��ة {راي ��ت س�ت��اي��ت} األم�ي��رك� ّ�ي��ة
واحد فحسب يصفون
دور
ٍ
إلى أن {من يرونك في ٍ

ّ
الدور}.
سلوكياتك على ضوء هذا ّ
ً
لتتلقى التعليقات التي
أفضل
هي
ما
إذا
طريقةٍ
ً
تحتاج إليها (وال تريدها دائما)؟ تنصحك مارثا
األشخاص
بيك بطرح هذا السؤال على مختلف
ّ
طوال أسبوع كامل{ :هل من أمر ّ
ني
أن
يبدو
ال
في
ٍ
ّ ٍ
ّ
أن
وتضيف
إليك؟}.
ألحظه ًلكنه واضح بالنسبة
ً
وطيدة به يعطيك غالبا
شخصا لست على عالقة ً
ّ
أدق األجوبة ًوأكثرها منفعةً .فاألشخاص الذين
تعرفهم ج� ّ�ي��دا يكونون أحيانا بغاية اللطف أو
ّ
أمر ما ،أو على العكس ،ال
التهذيب لينبهوك على ٍ
يحملون أنقى الدوافع لهذا.
ّ
في حال لم يرق لك ّرده��م ،أشكرهم ّ
{تخيل
ثم
صندوق ّتستطيع
تحتفظ بتعليقاتهم في
نفسك
ٍ
ً
ّ
والتمعن بها ّ
لعلك تجد
جديدة
ة
مر
الحقا
فتحه
ًّ
حقيقيا ومنها
من بينها ما يفيدك .فمنها ما يكون
الرخيص ال��ذي ال يعكس سوى خلل صاحبها}،
ب�ح�س��ب م ��ارث ��ا .ول �ك��ن ك �ي��ف ت�س�ت�ط�ي��ع ال�ت�م�ي�ي��ز
تجيبك{ :يكون التعليق ّعديم الفائدة غير
بينها؟
ً
ّ
ومبهما وال ّ
يشجع على اتخاذ تدابير ،بل
محد ٍد
االلتباس
يفقدك عزيمتك ويحبسك في حالةٍ ّمن
ّ
ّ
سم بدقتها
وال�ع��ار .أم��ا المالحظات المفيدة فتت ّ
واستهدافها نقطة م �ح� ّ�ددة .صحيح أن� ًه��ا تلذع
ً ّ
مسار عمل واضحا؛ عندما
ترسم
ها
لكن
أحيانا،
ّ
تستمع إليها تشعر وكأن لمبة صغيرة أضيئت
فوق رأسك}.
ّ
ُ ّ
وهل بهذه الطريقة تحل األم��ور كلها؟ حسب
مارثا{ ،يكفي أن تراقب الحقيقة عن نفسك من دون
إطالق األحكام أو ال��دوران حولها ،لتبدأ بتغيير
ذاتكُ .يعتبر شبه مستحيل أن ترى نفسك بوضوح
أكثر فأكثر وأن��ت ال تعر ّ
أي اهتمام لكرامتك أو

حياتك}.
تعمل بما يخالف الهدف الحقيقي من ً
ب��ال �ت��أك �ي��د س�م�ع��ت ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات س��اب �ق��ا :أك�ب��ر
كفاءتك ،بل اكتشاف
ّمخاوفك ليس
اكتشاف ّعدم ً
�وي أكثر ّ
أن��ك ق� ّ
تتخيل .إذا أكثر م��ا يخيفنا
مما
نورنا وليس ظلمتنا.
ّ
النفسية ليزلي
السياق ،قالت الطبيبة
في هذا
ّ
(علم
Psychology
Today
ة
لمجل
فيلبس
بيكر
ً
ّ
يعيشون معاناة
�ن
�
م
{
ة:
األميركي
�وم)
�
ي
�
ل
ا
النفس
ّ
ً
الفشل
معيب
شعور
مع
ٍ
ٍ
أساسا ،يحاولون تجنب ّ
�اع ف��ي ّ
أي ع�م� ٍ�ل م��ن خ�ل�ال التخلي
ق��در ال�م�س�ت�ط�
عن محاولة النجاح وإن�ج��از األع�م��ال على أكمل
وج��ه أو ال �ت� ّ
�ردد ب�ي��ن االث �ن �ي��ن} .وت�ت��اب��ع د .بيكر
ّ
ّ
فيلبس أن عليهم ا ل�ت�ص� ً�د ي ل�ه��ذه المشكلة من
خ�ل�ال {االع� �ت ��راف ت��دري �ج��ا ب �ه��ذه ال �خ �ب��رات التي
مروا بها والعمل على ضوئها ،ما يشبه إلى ّ
ّ
حد
ببطء في المياه الباردة والعميقة}.
كبير الغوص
ٍ
بهذه الطريقةّ ،
يتعرفون إل��ى ه��ذه الجوانب من
ّ
ويتقبلونها ،ما يتيح
شخصهم ويسامحونها
بالقيام بالتغييرات السليمة .تشير
لهم المجال
ّ
ّ
العملية ال ّبد أن تقام ّفي
بيكر فيلبس إلى أن هذه
معظم الحاالت ضمن ًعالقة آمنة واحدة على األقل،
ّ
نفسي مثال.
مع معالج

نميل إلى القبول بالتعليقات
ّ
اإليجابية تجاهنا من دون
تفكير

ّ
فكر في حياتك
ً
ّ
ّ
يومية ت��دوم  20دقيقة
بضع دقائق يوميا ً .يرى البروفسور ج��ورج أن جلسة تفكير
مشيرا إلى البحث الذي يجمع بين الوعي ّالتام واالنتقال في الدماغ من
ضرورة للجميعّ ،
والتوتر إلى ّ
حس الهدوء والرفاه .صحيح أن البروفسور جورج يمارس
الغضب
حالة ّ
ّ
ّ
ّ
اليوميات أو الصالة أو المشي أو الركض.
التأمل لكنه يعتبر أن التأثير ذاته يأتي من كتابة
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المواد الحافظة في األغذية تحارب انفصام الشخصية
ُ
ّ
أظهرت تجربة جديدة أجريت في تايوان َّأن المواد الحافظة الموجودة في األغذية تعزز أثر
دواء انفصام الشخصية حتى لدى األشخاص الذين ال يستجيبون للعالج.

ّ
مركب بنزوات
الصوديوم
ِّ
يعزز االستجابة
للعالج

ان ـ ـف ـ ـصـ ــام ال ـش ـخ ـص ـي ــة داء
ً
م ـ ــزم ـ ــن ي ـ ـ ـ ــؤدي أحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا إلـ ــى
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ع ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة
بــال ـه ـلــوســة ،وغ ـي ــاب التعبير
العاطفي ،والسلوك المضطرب،
وانـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
االجتماعية.
م ـ ــن بـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــاجـ ــات ل ـه ــذا
المرض أدوية وعقاقير مضادة
للذهان مثل بريكسبيبرازول
 brexpiprazolو ك ـل ــوزا ب ـي ــن
 Clozapineور ي ـس ـب ـيــر يــدون
 Risperidoneوا لـ ـع ــا ج ــات
النفسية االجتماعية.
بحسب الدراسات ،يمكن
ت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف ن ـ ـ ـحـ ـ ــو نـ ـص ــف
مرضى انفصام الشخصية
في خانة األشخاص الذين
ال يستجيبون لمضادات
الذهان.
وجد باحثون في جامعة
الـصـيــن الطبية فــي تــايــوان
طريقة لتعزيز فاعلية بعض
األدوية ،ما قد يساعد بعض
مرضى انفضام الشخصية
فـ ـ ــي االسـ ـ ـت ـ ـج ـ ــاب ـ ــة ب ـش ـكــل
أفضل للعالج.
وبحسب د .حسين يوان
لين ،يمكن إيجاد الحل في
مواد حافظة مثل بنزوات
الصوديوم .كذلك ،أجرى

د .لين وفريقه تجارب عشوائية
وم ــزدوج ــة الـتـعـمـيــة ومــراق ـبــة
ّ
ب ــال ـع ــاج ال ــوهـ ـم ــي ،أك ـ ـ ــدت أن
ّ
بإمكان هذا المركب تعزيز أثر
{الكلوزابين} .
ّ
يـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف د  .لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن أ ن
{الكلوزابين} ُيستخدم كمالذ
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ل ـ ـل ـ ـمـ ــرضـ ــى ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ال
يستجيبون لألدوية المضادة
للذهان األخرى ،ولكن رغم ذلك،
فإن كثيرين منهم ال يحصدون
منه أية منفعة.
ّ
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة
ول ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى أن بــاإلم ـكــان
إض ــاف ــة بـ ـن ــزوات ال ـص ــودي ــوم،
الـ ـ ـ ـ ــذي أضـ ـ ـي ـ ــف ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح إلـ ــى
مضادات الذهان األخــرى ،إلى
{ال ـك ـل ــوزاب ـي ــن} بـغـيــة تحسين
أع ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـمـ ــرضـ ــى ال ـ ــذي ـ ــن ال
يستجيبون للعالج.
ُ
ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج ال ـ ـتـ ــي
تــوصــل إلـيـهــا د .لـيــن وفــريـقــه
فـ ـ ــي صـ ـحـ ـيـ ـف ــة Biological
.Psychiatry
وأض ــاف د .لين أن فــي حال
الـ ـت ــأك ــد مـ ــن ص ـح ــة ال ـن ـت ــائ ــج،
سيبعث ذ ل ــك األ م ــل بمعالجة
المرضى الذين ال يستجيبون
للعالج.

ً
شملت الــدراســة  60شخصا يتلقون الكلوزابين كعالج
الن ـف ـص ــام ال ـش ـخ ـص ـيــة .ق ـ ّـس ــم ال ـب ــاح ـث ـُـون ال ـم ـشــارك ـيــن إلــى
ً
ً
دواء وهميا
مجموعتين :مجموعة التحكم ا لـتــي أ عـطـيــت
إضافة إلى «الكلوزابين» ،ومجموعات دراسية تناولت بنزوات
الصوديوم ،إضافة إلى الجرعة المعتادة من الكلوزابين.
بهدف التوصل إلــى فهم أفضل لتأثير الجرعة ،أضــاف
د .لين وفريقه جرعتين مختلفتين من بنزوات الصوديوم،
ً
بين غــرام وغرامين يوميا ،وهــو سبب تقسيم المشاركين
إلى مجموعتين.
ثمّ ،
َّ
قدم الباحثون العالج للمشاركين في المجموعتين
مدة ستة أسابيع.

تحديد األعراض
في نهاية التجربة ،استنتج د .لين أن األشخاص الذين
تناولوا بنزوات الصوديوم مع الكلوزابين ّ
تحسنت أعراضهم
السلبية كغياب التعبير العاطفي ،وا نـخـفــاض المشاركة
االجتماعية ،وعدم التلذذ بنشاطات ممتعة.
عالوة على ذلك ،تبين أن زيادة جرعة بنزوات الصوديوم
كانت أكثر كفاءة في تحسين فاعلية العالج .ولكن رغم ذلك،
َّ
ّ
فإن الباحثين ُيشيرون إلى أن إضافة هذا المركب لم تؤثر في
األعراض اإلدراكية كصعوبة الحفاظ على التركيز أو مشاكل
متعلقة بالذاكرة ،ويفترضون أنه يجب إضافة جرعات أكبر
لمالحظة أثر ما في هذا الصدد.
وأعــرب د .لين وفريقه عن ارتياحهم لعدم وجود أي أثر

جانبي لبنزوات الصوديوم على المشاركين ،ما يبعث على
َّ
االطمئنان بأن باإلمكان تناول هذه الجرعات المختبرة من
ّ
التعرض ألي خطر.
دون
ويشرح الفريق أن الفاعلية العالية لبنزوات الصوديوم في
معالجة انفصام الشخصية تعود إلى كونه يمنع ،D serine
ّ
وهو من األحماض األمينية في الدماغ ،من التحلل.
َّ
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن  D serineمـعــدل عـصـبــي ،أي أنــه
يساعد فــي تنظيم اإلش ــارات الكهربائية الـتــي تنتقل بين
خاليا الدماغ.
ال تعمل هذه اإلشارات بشكل طبيعي في دماغ األشخاص
المصابين بانفصام الشخصية ،لذا فمن الضروري الحفاظ

على األثــر التنظيمي للـ  D serineبهدف التصدي لبعض
اآلثار السلبية لهذا المرض.
وقال د .جون كريستال ،وهو محرر صحيفةBiological
 Psychiatryإنــه لطالما كانت مستقبالت الــ D serineأحد
أهداف تطوير األدوية لمعالجة انفصام الشخصيةُ ،
ويعتبر
ّ
مركب بنزوات الصوديوم من أولى الوسائل المجدية لبلوغ
هذا الهدف.
ُ
ً َّ
ُ
ويضيف قائال إن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية
معالجة انفصام الشخصية لفهم عملية تحول الجزيئيات
التي تهدف إلى إعادة الدماغ إلى نشاطه الطبيعي.

الشاي األخضر ...هل يساعدك في خسارة الوزن؟
يرتبط الشاي األخضر بفوائد ّ
صح ّية عدة ،أبرزها خسارة الوزن ،بفضل تركيبته
ّ
ّ
ّ
ومضادات األكسدة.
الغنية بالمغذيات
ً
ّ
شعبية في
الشاي األخضر حديثا
اكتسب ّ
ّ
ّ
الطب
الـغــرب ،إل أنــه ُيستخدم منذ الـقــدم فــي
الـصـيـنــي الـتـقـلـيــدي ل ـعــاج حـ ــاالت عـ ــدة ،من
ال ـص ــداع إل ــى ال ـج ــروح ،وف ــي اآلون ــة األخ ـيــرة،
ارتـبــط بـخـســارة ال ــوزن .تـتـطـ ّـرق هــذه المقالة
ّ
األدلة وراء هذا ّ
االدعاء ،باإلضافة إلى أكثر
إلى

ّ
فاعلية الستهالك الـشــاي األخضر
األساليب
واالستفادة من مساهمته في خسارة الوزن.
ُ
تـ ـع ــرف ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات الـ ـت ــي ت ـس ـمــح لـلـجـســم
ب ـت ـح ــوي ــل األك ـ ــل وال ـ ـشـ ــرب إل ـ ــى ط ــاق ــة قــاب ـلــة
ويعتبر الشاي األخضر
لالستخدام باأليض.
ّ
ً
ّ
فاعلية
مفيدا في خسارة الوزن ألنه يزيد من

عـمـلـ ّـيــة األيـ ــض ف ــي ال ـج ـســم بـفـضــل اح ـتــوائــه
على الكافيين ونــوع مــن الفالفونويد ُيدعى
كاتيشين ،وهــو مـضـ ّ
ـاد لــأكـســدة يساعد في
ً
ّ ًّ
تحطيم فائض الــدهــون ،نظرا إلــى أن كــا من
الكاتيشين والكافيين يزيد كمية الطاقة التي
يستخدمها الجسم.
وجدت دراسة ُنشرت عام ّ 2010أن ّ
مكمالت
الشاي األخضر التي تحتوي على الكاتيشين
ًّ
ً
ً
إيجابيا
أو الكافيين تحمل تأثيرا ضئيال ولكن
ف ــي خ ـس ــارة الـ ـ ــوزن وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـيــه .كــذلــك
اسـتـعــرضــت دراسـ ــة أك ـثــر حــداثــة االسـتـخــدام
السريري للشاي األخضر في تحفيز خسارة
الوزن لدى من يعانون زيادة الوزن أو السمنة.
ف ــي ح ـيــن وجـ ــدت تــأث ـيــره اإلي ـج ــاب ــي ف ــي هــذا
اإلطار ،لم تكن النتائج ّ
مهمة وبالتالي استنتج
ّ
ّ
مؤلفو الدراسة أن الشاي األخضر على األرجح
ّ
ال يحمل أهمية سريرية.
ثـ ّـمــة أس ـ ٌ
ـاس نـظــري لــاسـتـفــادة مــن الـشــاي
ّ
ُ
األخ ـضــر فــي ف ـقــدان الـ ــوزن ،وق ــد وج ــدت أدل ــة
تـجــريـبـ ّـيــة تــدعــم ه ــذه ّ
االدعـ ـ ــاءات خ ــارج إطــار
ّ
السريرية .مع هذا ،تميل الدراسات
اإلعــدادات
ّ
البحثية في هذا المجال إلى استخدام جرعات
تـحـتــوي عـلــى نـسًــب أعـلــى مــن الكاتيشين أو
الـكــافـيـيــن م ـقــارنــة بـفـنـجــان ال ـش ــاي األخـضــر
ّ
العادي .وتجدر اإلشــارة إلى أن فوائد األخير
ً
ًّ
في ما ّ
يخص فقدان الوزن صغيرة جدا عموما
ّ
ألن تــأثـيــره ال يضاهي أهمية وســائــل فقدان
ّ
ّ
ال ــوزن الصحية األخ ــرى ،كممارسة الرياضة
ً
التي تحمل فوائد لأليض أكثر بكثير .إذا تبقى

ّ
واتباع نظام غذائي ّ
صحي
ممارسة الرياضة
ّ
ّ
مؤلف من كثير من الخضراوات استراتيجيتين
ّ
بغاية الفاعلية لخسارة الوزن ،يرافقهما شرب
ّ
اإليجابية.
الشاي األخضر لتعزيز النتائج

كيف تستهلكه؟
ً
مــن الـمـفـتــرض أن ي ـكــون كــافـيــا ش ــرب بين
فنجانين وثالثة فناجين من الشاي األخضر
ال ـســاخــن خ ــال ال ـي ــوم ل ــدع ــم خ ـس ــارة الـ ــوزن.
ّ
المحددة بين شخص وآخر ً
ّ
تتنوع ّ
بناء
الكم ّية
على مقدار الكافيين الذي يستهلكه في اليوم
ّ
عملية األيض في جسمه.
وطبيعة
ثمة أصناف عدة من الشاي األخضر ولكن
مــن نــاحـيــة ف ـقــدان الـ ــوزن ،ال اخـتــافــات ّ
مهمة
ّ
بينها ،رغم أن الشاي األخضر العادي وقليل
ً
التصنيع يحتفظ عموما بمحتوى غذائي أغنى
مقارنة بغيره.
ك ــذل ــك ي ـع ـت ـبــر اس ـت ـه ــاك الـ ـش ــاي األخ ـضــر
ً
آمنا ولكن ال ّ
بد من االنتباه إلى ّ
الكم ّية التي
ّ
ت ـشــرب ـهــا ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ألن ال ـجــرعــات
الكبيرة من الكافيين ّ
تسبب مشاكل لمن هم
ً
عرضة لإلصابة بأمراض القلب أو من يعانون
ارتفاع ضغط الدم.

ما هو الشاي األخضر؟
تجد الشاي بأصناف عدة ،األخضر واألسود
واألب ـيــض واألول ــون ــغ ،تــأتــي كلها مــن النبتة

ّ
األخضر
ذاتها «كاميليا صينية»ُ .يصنع الشاي
ّ
ّ
عملية تبخير تخضع لها األوراق ،لكنها
عبر
ّ
ال تـمـ ّـر بعملية التخمير ذا تـهــا المستخدمة
فــي صـنــع األن ــواع األخ ــرى ،كــالـشــاي األس ــود،
فيحتفظ بنسبة أعلى من مـضــادات األكسدة
ّ
والمغذيات.

فوائد ّ
صح ّية أخرى

يحتوي الشاي األخضر على مجموعة من
ّ
مركبات أبرزها:
الفيتامينات .B
حمض الفوليك.
المغنيسيوم.
الفالفونويدات.
مضادات أكسدة أخرى.

يربط استهالك الشاي األخضر بالوقاية من
ّ
السرطان عن إيجاد دليل ّ
فرضيته.
قوي يدعم
في المقابل ،وجد تقرير أكثر حداثة أجري عام
ّ
ّ
ـاك الشاي
2013
بعض األدل ــة على أن اسـتـهـ ّ
ّ
األخضر يقلل نسبة الكولسترول ،لكنه استند
إلى عدد صغير من الدراسات قصيرة المدى.
فــي ال ـخ ـتــام ،ال ن ــزال بـحــاجــة إل ــى دراس ــات
عالية الـجــودة وطويلة الـمــدى لتأكيد فائدة
الـ ـش ــاي األخـ ـض ــر ف ــي عـ ــاج ب ـع ــض ال ـح ــاالت
ّ
الصح ّية.

ويرتبط الشاي األخضر بفوائد ّ
صح ّية
ّ
أهمها:

تخفيض نسب الكولسترول.
تحسين أداء القلب.
تقليل خطر اإلصابة بمرض ألزهايمر.
ّ
السيطرة على السكري من النوع الثاني.
ّ
مضادة للسرطان.
خصائص
مع هــذا ،يبقى الدليل على ّ
صحة كثير من
ّ
حاسم بعد ،فعلى سبيل
هذه االدع ــاء ات غير ٌ
ال ـم ـثــال ،عـجــز اس ـت ـع ــراض لـبـحــث ع ــام 2009

رادار
الكالب حليفتك ضد أمراض القلب

ً
ي ـ ـقـ ـ ّـدم لـ ــك ال ـك ـل ــب حـ ـ ّـبـ ــا غ ـي ــر م ـش ــروط
ّ
ّ
ويشجعك على ممارسة تمارين إضافية.
ّ
ف ـهــل ي ـفــســر ذل ــك ان ـخ ـفــاض م ـعــدل إصــابـ ًـة
من يقتنون الكالب بأمراض القلب مقارنة
ّ
بغيرهم؟ ّ
{ربما} ،يجيب مؤلفو أكبر دراسةٍ
ّ
ّ
حــتــى ال ـيــوم حُــول اقـتـنــاء ال ـكــاب وصــحــة
ّ
اإلنسان التي نشرت في مجلة Scientific
ّ
علمية).
( Reportsتقارير

ً
شــارك في الــدراســة التي دامــت  12عاما
نـحــو  3.4مــايـيــن ســويــدي راش ــد تـتــراوح
ً
أعمارهم بين  40و 80عــامــا .باللجوء إلى
ّ
ّ
الصحة الوطنية وسجالت
بيانات مصادر
ّ
مـلـكـ ّـيــة ال ـك ــاب ،وج ــد الـبــاحـثــون أن خطر
ّ
ً
ً
الوفاة يقل لدى من يملكون كالبا ،خصوصا
إذا كانوا يعيشون بمفردهم .تراجع لديهم
خطر اإلصــابــة بنوبة ّ
قلبية بنسبة ،%11
كــذلــك خطر ا ًلـمــوت خــال الــدراســة بنسبة
 %33مقارنة بمن يعيشون بمفردهم وال
ً
يملكون كالبا.
تخفف هذه الحيوانات التوتر والشعور
ب ــال ــوح ــدة واالك ـت ـئ ــاب وت ــدف ــع ال ـن ــاس إلــى
زي ــادة نـشــاطـهــم وال ـح ـفــاظ عـلــى روابـطـهــم
ّ
ّ
تعزز ّ
ّ
صحة
االجتماعية ،وهذه كلها أمور
ّ
ال ـق ـلــب .م ــع ه ــذا ،يــاحــظ مــؤل ـفــو ال ــدراس ــة
وجــود أسـبــاب أخــرى ّ
تفسر هــذه النتائج:
ٍ
ّ
فـمــن لــديـهــم م ــوارد ووق ــت وق ــدرة جسدية
ّ
ً
لرعاية كلب ،يتمتعون أحيانا بخصائص
تسهم في ّ
صحتهم وطول عمرهم.

ّ
هل منزلك مأوى ّ
الحساسية؟
لمسببات

ّ
ّ
بالحساسية ،ال يقع اللوم
فيما يتعلق
فحسب على حبوب اللقاح في فصل الربيع
ّ
ال ـت ــي ت ـ ــؤدي إلـ ــى س ـي ــان األن ـ ــف وال ـحــكــة
والـعـيـنـيــن الــدام ـع ـت ـيــن ،ب ــل ثـ ّـمــة مـسـ ّـبـبــات
ً
داخـلـ ّـيــة أي ـضــا ،كالعفن ووب ــر الـحـيــوانــات
األليفة وحشرات الغبار في المنزل ،تصيب
ب ـع ــض الـ ـن ــاس ب ــأع ــراض ال ـح ـس ــاس ـ ّـي ــة أو
تفاقمها أو تزيد من ّ
حدة الربو.
ُ
وج ــدت دراس ــة ن ـشــرت فــي Journal of
ّ
( Allergy and Clinical Immunologyمجلة
ّ
ّ
ّ
السريرية) أن %90
الحساسية والمناعة
ّ
مــن الـمـنــازل يحتوي على ثــاثــة مسببات
ح ـســاسـ ّـيــة أو أك ـث ــر ،بـيـنـهــا م ـسـ ّـبــب واح ــد
ّ
عـلــى األ ّق ــل بـمـسـتــويــات مرتفعة فــي %73
منها .دقق الباحثون في المعلومات التي
استقصاء وطني كبير ّقيم
جمعوها عبر
ٍ
ً
أيضا مستويات ّ
ّ
الحساسية في
مسببات
ُ
غبار غرفة النوم الذي جمع من نحو سبعة
ـزل أم ـي ــرك ــي .كــذلــك أس ـهــم وج ــود
آالف م ـن ـ ٍ
الحيوانات األليفة والحشرات ،كالصراصير
والـ ـ ـق ـ ــوارض ،ب ـش ـكـ ٍـل أس ــاس ــي ف ــي ارت ـف ــاع
مستويات ّ
ّ
الحساسية في المنازل
مسببات

ّ
ال ـم ـش ــارك ــة .ل ــذا ي ــوص ــي م ــؤل ـف ــو ال ــدراس ــة
ّ
بتقليل مـسـتــو يــات مـسـ ّـبـبــات الحساسية
ّ
الداخلية من خالل إغالق مداخل الحشرات
وإبقاء الحيوانات األليفة خارج غرف النوم
ً
والـ ـح ــرص ع ـلــى غ ـســل ال ـف ــراش أس ـبــوعـ ّـيــا
ّ
السجاد بالمكنسة
بالماء الساخن وتنظيف
ّ
الكهربائية وتنجيد األثاث.

ِّ
استمتع بالتوابل وخفف الملح
ت ـظ ـه ــر دراس ـ ـ ــة ن ـشــرت
ّ
فــي مـجــلــة Hypertension
(ارت ـ ـفـ ــاع ض ـغ ــط الـ ـ ـ ــدم) ،أن
إضافة قليل ّمن التوابل إلى
طـعــامــك ،تخفف مــن تناول
الـ ـمـ ـل ــح الـ ـ ــذي ي ــزي ــد خـطــر
ارتفاع ضغط الدم ،فيجعلك
أكثر عرضة لإلصابة بنوبة
ّ
ّ
دماغية.
قلبية وسكتة
اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــب ب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون
ص ـي ـن ـيــون  ّ606أش ـخ ــاص
ح ـ ـ ـ ّـددوا م ــا ي ـفــض ـلــونــه من
بـ ـي ــن األط ـ ـع ـ ـمـ ــة ال ـم ــال ـح ــة
والـحـ ّـارة ،وذلــك عبر معرفة
عدد ّ
المرات التي يتناولون
فيها أن ــواع مــأكــوالت كتلك
ّ
ّ
المقلية المملحة والملفوف
ّ
الصيني المخلل.
تـ ـب ـ ّـي ــن أن ال ـم ـش ــارك ـي ــن
الذين يستمتعون باألطعمة
ً
ّ
الغنية بالتوابل ،خصوصا
الـفـلـفــل ال ـحــار ،يستهلكون

ك ـ ـ ّـمـ ـ ـي ـ ــات أق ـ ـ ــل م ـ ــن ال ـم ـل ــح
ّ
ويـ ـتـ ـم ــتـ ـع ــون بـ ـضـ ـغ ــط دم
منخفض أكثر مقارنة بمن
ّ
يـ ـف ــضـ ـل ــون األطـ ـعـ ـم ــة غ ـيــر
ً
ّ
الـمـتــبـلــة ك ـث ـيــرا .كــذلــك لجأ
الـ ـب ــاحـ ـث ــون إل ـ ـ ــى ف ـح ــوص
ّ
باألشعة للنظر إلى قسمين
بحاسة ّ
ّ
الذوق في
مرتبطين
فاكتشفوا
أدمغة المشاركين،
ّ
ّ
أن المناطق ا لـتــي يحفزها
الـمـلــح وال ـتــوابــل مـتــداخـلــة،

ّ
ّ
وأن األخ ـي ــرة ت ـع ــزز نـشــاط
ال ــدم ــاغ أك ـثــر فــي الـمـنــاطــق
ّ
التي يفعلها الملح.
ّ
ت ـش ـيــر ال ـن ـتــائــج إلـ ــى أن
ال ـط ـه ــو ب ـك ـم ـيــة ق ـل ـي ـلــة مــن
التوابل يساعد في تخفيف
ال ـم ـل ــح ال ـم ـس ـت ـخ ــدم .وك ـمــا
ّ
ّ
ي ــؤك ــد ال ـم ــؤل ـف ــون ،إضــافــة
ً
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوابـ ـ ــل تـ ـ ــدري ـ ـ ـجـ ـ ــا ولـ ــو
بكميات صغيرة إلى الطعام
ٍ
ّ
للصحة.
مفيدة

للعام الثالث على التوالي

�شفروليه �سيلفرادو الأكثر مبيع ًا بالكويت في فئته
�إنجاز جديد ت�ضيفه «�شفروليه الغانم» �إلى الئحة �إنجازاتها المميزة

ً
ال�ط��اق��م بتصميم أك�ب��ر ح�ج�م��ا ،لتحقيق
عملية دخول وخروج أسهل .أما األبواب
الخلفية في المقصورة المزدوجة ،فهي
معلقة من األمام ،لتحقيق مزايا الدخول
وال�خ��روج األس�ه��ل ،وخ��اص��ة ف��ي األماكن
الضيقة.

أضافت شفروليه الغانم إنجازاً جديداً إلى سجلها
الحافل بالنجاحات ،حيث سجلت سيلفرادو أكثر
المبيعات في فئتها خالل  2017بالكويت للسنة
الثالثة على التوالي ،حيث المنافسة قوية ،وتتسابق
فيها العالمات األميركية الشهيرة لالستحواذ على
حصة األسد من الطلب المتزايد على سيارات البيك-أب
في الكويت.
أثبتت شفروليه سيلفرادو مكانتها من
جديد ،لتكون األكثر شعبية وموثوقا بها
من بين هذه الفئة من السيارات ،وخاصة
ض�م��ن ش��ري�ح��ة ال�ش�ب��اب ال��ذي��ن يتمتعون
بتجربة القيادة التي توفرها سيلفرادو،
وال� �ت ��ي ت �ع �ك��س ن �م��ط ح� �ي ��اة دي�ن��ام�ي�ك�ي��ا
وعصريا ،وتتميز بقوة أدائها ،وتصميم
يفرض نفسه ،وأحدث التقنيات ،وثباتها
على الطرقات ،وخيارات الترفيه ،وغيرها
الكثير من المزايا التي تجعل هذه السيارة
َّ
المفضلة على الطريق.
وع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د ال� �ع ��ال� �م ��ي ،ح �ص��دت
س�ي�ل�ف��رادو ج��ائ��زة " ،"JD Powerكأفضل
س � �ي ��ارة ب � �ي� ��ك-أب م ��ن ح �ي��ث ال �م��وث��وق �ي��ة
والجودة األولية.
وي� � �ق � � ِّ�دم ه � ��ذه ال � �ج ��ائ ��زة "JD Power
 ،"Ratingsال ��ذي ُي �ع��د ال�م�ع�ي��ار ال�ع��ال�م��ي
لتقييم ج ��ودة ال �س �ي��ارات ،وال �ت��ي ت�ه��دف
ع�لام��ات ال�س�ي��ارات العالمية إل��ى تحقيق
أعلى درج��ات من التقييم فيه ،لما يؤكده
ه � ��ذا ال �ت �ق �ي �ي��م ع �ل��ى ال � �ج� ��ودة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
للسيارات.
ومن خالل توفيرها سيلفرادو العالمية
في الكويت ،تفخر شفروليه الغانم بتقديم
أف�ض��ل ال�خ�ي��ارات لعمالئها ،م��ا يمنحهم
تجربة فريدة من نوعها ،من حيث الحجم
وال �م��وث��وق �ي��ة وال� �ت ��راث ال �غ �ن��ي ف��ي ق�ط��اع
ت�ص�ن�ي��ع س� �ي ��ارات ال� �ب� �ي ��ك-أب .وب��أدائ �ه��ا
القوي ،وكفاءة استهالك الوقود والتطور
التكنولوجي ،تتوافر شفروليه سيلفرادو
بموديالت متنوعة وميزات مختلفة داخل
إطار مصنوع من الفوالذ ،وهو عامل يعزز
إحساس السائقين بالموثوقية والقدرة
ُّ
التحمل والقوة على الطريق .كل َمن
على
يهوى القوة في سيارة تفرض نفسها على
ال�ط��رق م��رح��ب ب��ه ف��ي م�ع��ارض شفروليه
ال�غ��ان��م بمختلف أن �ح��اء ال �ب�لاد ،الختبار
قيادة سيلفرادو.

سيلفرادو الجديدة
ً
تم تصميم سيلفرادو الجديدة اعتمادا
على إرث "شاحنات شيفي" ،التي ِّ
تقدم
المزيد من القوة والتطور والقدرات ،وذلك
أفضل من أي طراز قد سبق.
وتتضمن سيلفرادو الجديدة موديالت
ب�ث�لاث��ة أن� ��واع م��ن ال �م �ح��رك��ات م��ن ط��راز
 ،EcoTec3والتي تتضمن  V6و ،V8إضافة
إلى مقصورة أقوى وأكثر هدوءا وراحة،
ومزايا مطورة للقيادة والتحكم ،وحلول
مبتكرة إلدارة ال�ح�م��ول��ة ف��ي ال�ص�ن��دوق
ال� �خ� �ل� �ف ��ي ،ت �ص �ن �ي��ف وزن م �م �ي��ز ل� ��وزن
المقطورة الذي يبلغ  4.264كيلوغرام.
وتتوافر سيلفرادو الجديدة بموديالت
مختلفة وم�م�ي��زة ت�ب��دأ م��ن س�ي��ارة بيك-
أب  ،WTال�ت��ي تستهدف رج��ال األع�م��ال،
ً
وص��وال إل��ى الموديالت الفاخرة ،مثلما
ي��وف��ره م��ن ت�ج��رب��ة ف��ري��دة م��ودي��ل "ه��اي
كنتري".

شفروليه:
نظام  MyLinkمن ً
تواصل أقوى وأكثر ابتكارا
تتضمن جميع موديالت فئة  WTمن
سيلفرادو نظام  MyLinkمع شاشة ملونة
تعمل باللمس قياس  4.2إنشات ،أو قياس
 7إن �ش��ات اخ �ت �ي��اري م��ع رادي� ��و AM/FM
ومنافذ  USBومنفذ إضافي ألجهزة .MP3
وتتضمن شاشة اللمس الملونة عالية
ال��دق��ة ق �ي��اس  7إن �ش��ات وال �ق �ي��اس �ي��ة في
موديل  LSراديو  AM/FMمع ميزة البحث
وال�م�س��ح ،وس��اع��ة رق�م�ي��ة ،وم�ن��اف��ذ ،USB
ومنفذ أوكزيليري ،وبث راديو Bluetooth
للموسيقى ومعظم الهواتف.
أم ��ا ال �ش��اش��ة  8إن �ش ��ات ع��ال �ي��ة ال��دق��ة
وال�ق�ي��اس�ي��ة ف��ي م��ودي��ل  ،LTف�ه��ي تسمح
للمستخدم باالنتقال وسحب األيقونات
في القوائم .وتضم موديالت  LTZو"هاي
كنتري" شاشة تعمل باللمس عالية الدقة
قياس  8إنشات مع نظام مالحة .وتحتوي
سيلفرادو كذلك على أربعة أنماط مختلفة
يمكن االختيار فيما بينها لعرض الشاشة
ومركز معلومات السائق ،األمر الذي يمنح
ً
ً
تصميما متميزا لشاشة العرض يتالء م
مع أذواق العمالء.

القوة المحركة
تتضمن مجموعة محركات EcoTec3
في موديالت سيلفرادو  2018المحرك V6
سعة  4.3لترات و V8سعة  5.3لترات ،وV8
سعة  6.2لترات ،إذ تقترن جميعها بناقالت
ح��رك��ة ذات س��ت س��رع��ات ،أو ن��اق��ل حركة
جديد بثماني سرعات (قياسي في موديل
ّ
 .)LTZويولد المحرك  V6سعة  4.3لترات
ً
قوة تبلغ  285حصانا و 413نيوتن متر
من عزم الدوران ،في حين يستطيع المحرك
 V8سعة  5.3لترات توليد قوة قدرها 355
ً
حصانا و 519نيوتن متر من عزم الدوران،
ً
والمحرك  V8سعة  6.2لترات  420حصانا
و 624نيوتن متر من عزم الدوران.
وت �ح �ت��وي ج�م�ي��ع م �ح��رك��ات EcoTec3
الثالثة الجديدة على نظام الحقن المباشر
ل �ل��وق��ود وال �ن �ظ��ام ال�ن�ش��ط إلدارة ال��وق��ود
(إيقاف عمل االسطوانات) وتوقيت متفاوت
مستمر ل�ص�م��ام��ات ال �ع��ادم ،ف��ي م��زي��ج ال
يمكن الحصول عليه في سيارات البيك-
أب المنافسة.
ً
وتستخدم المحركات كذلك تصميما
ً
م��دم �ج��ا ل�ل�ص�م��ام��ات ال �ف��وق �ي��ة وع�ن��اص��ر
ذات وزن خفيف ،مثل :الوحدات ورؤوس
االس �ط��وان��ات المصنوعة م��ن األل�م�ن�ي��وم،
للتخفيف م��ن وزن الكتلة ،وتوفير طاقة
إضافية.
وت�ق��دم المحركات الثالثة م��زاي��ا القوة
وع��زم ال��دوران واالعتمادية لمحرك كبير
السعة ،والتي أثبتت قدراتها ،وهي تنتقل
بشكل انسيابي إلى نمط األربع اسطوانات،
للحفاظ على الوقود خالل القيادة الخفيفة.
ويقدم محرك  V8سعة  5.3لترات مستويات
ت��وف�ي��ر وق ��ود تبلغ  10.2ل �ت��رات ل�ك��ل 100
كيلومتر على ال�ط��رق��ات السريعة (ال��دف��ع
ال �ث �ن��ائ��ي) ،وه ��و ال �م �ع��دل األف �ض��ل م��ن أي
سيارة بيك -أب بمحرك  V8في فئته.
وتأتي سيلفرادو المجهزة بمحرك V6
س�ع��ة  4.3ل �ت��رات ب �ق��درات ق�ط��ر ت�ص��ل إل��ى
 3,447كيلوغرام ،وهو المعدل األعلى من
أي م�ح��رك  V6أس��اس��ي ضمن فئتها .أما
الموديالت المجهزة بمحرك  V8سعة 5.3
ل�ت��رات وح��زم��ة القطر القصوى ،فيمكنها
أن تقدم قدرات قطر تبلغ  4,262كيلوغرام،
متفوقة على أي س�ي��ارة ب�ي��ك -أب للمهام
ً
الخفيفة موجودة حاليا في السوق.
أم ��ا ال �م �ح��رك  EcoTec3 V6س �ع��ة 4.3
ل� �ت ��رات ،ف �ه��و م �ت��واف��ر ب�ش�ك��ل ق �ي��اس��ي في
م��ودي�لات س�ي�ل�ف��رادو  ،WTفيما المحرك
 V8س �ع��ة  5.3ل� �ت ��رات ي��أت��ي ق �ي��اس��ي ف��ي
م��ودي�لات  LTو LT Z71و LTZوLTZ Z71
و"ه��اي كنتري" ،ومتوافر في موديل WT
كذلك .ويتوافر المحرك  V8سعة  6.2لترات
بشكل اختياري في م��ودي�لات  LTZوLTZ
 Z71و"هاي كنتري".
وت �ح �ت��وي ال �م��ودي�ل�ات ال �ج��دي��دة على
ن��اق��ل ح��رك��ة أوت��وم��ات�ي�ك��ي ج��دي��د بثماني
سرعات بشكل قياسي في الفئة  LTZمع

ً
مقصورة أكثر قوة وهدوءا

المحرك  V8سعة  5.3لترات .ويأتي ناقل
الحركة األوتوماتيكي ذو الثماني سرعات
ّ
المطور من "جنرال موتورز" ،والمعروف
باسم  ،Hydra-Matic 8L90ب��وزن وحجم
ً
يشابه تقريبا وزن وح�ج��م ن��اق��ل الحركة
األوتوماتيكي ذا الست سرعات Hydra-
 .Matic 6L80أم��ا ن�س�ب��ة تغيير ال�س��رع��ة
اإلج �م��ال �ي��ة ف �ي��ه ،وال �ت ��ي ت�ب�ل��غ  ،7.0فهي
تنتشر بشكل أوس��ع م��ن ن��اق�لات الحركة
األوت��وم��ات�ي�ك�ي��ة ب�س��ت س��رع��ات ال�خ��اص��ة
بـ"جنرال م��وت��ورز" ،ما يوفر نسبة تغيير
ً
أع� �ل ��ى ع� ��ددي� ��ا ل �ل �س��رع��ة األول � � ��ى ت �س��اع��د
السائقين على االنطالق بثقة أكبر خالل
تحميل األمتعة ثقيلة ال��وزن أو عند جر
المقطورة .كما يسمح ناقل الحركة 8L90
ً
ً
ب�ن�س��ب أك �ث��ر ان �خ �ف��اض��ا ع ��ددي ��ا للمحور
ال �خ �ل �ف��ي ،األم� ��ر ال� ��ذي ي�خ�ف��ف م��ن دورات
المحرك في الدقيقة على الطرقات السريعة.

تصميم خارجي عملي وديناميكي
يمزج التصميم الخارجي في سيلفرادو
ما بين إرث سيارات البيك-أب من شفروليه
م��ع ج�م��ال�ي��ات ع�ص��ري��ة م �ت �ط��ورة .وتمنح
شبكة التهوية مزدوجة المنافذ والصادم
ال�ع��ري��ض وغ �ط��اء ال�م�ح��رك ث�ن��ائ��ي ال�ق��وة،
ً
ً
حضورا قويا ينساب عبر جوانب منحوتة
للهيكل وزوائد الرفارف الجانبية.
وال يقف تصميم سيلفرادو عند حدود
ال �م �ظ �ه��ر ف �ح �س ��ب ،ح �ي ��ث ت �م ��ت ه �ن��دس��ة
الواجهة لتطوير تدفق الهواء ،للحصول
على المزيد من الفاعلية في تبريد المحرك،
في الوقت الذي تم تشكيل السقف وجناح
الباب الخلفي في حجرة اختبار الهواء،
ل�ت�ع��زي��ز ان �س �ي��اب ال� �ه ��واء ف ��وق ال �س �ي��ارة،
لتحقيق مستويات مقاومة أقل للهواء.

أم ��ا األب� � ��واب ال�م�ت�ن��اس�ب��ة م ��ع ف �ج��وات
ج ��وان ��ب ال �ه �ي �ك��ل ،ف �ه��ي ت �خ �ف��ف ض�ج�ي��ج
ال� � � �ه � � ��واء ،ل �ت �ح �ق �ي��ق أج� � � � ��واء ه � ��ادئ � ��ة ف��ي
المقصورة.

مزايا داخلية مصممة لتلبي متطلبات
عمالء سيارات البيك-أب
تعكس المزايا الداخلية في سيلفرادو
تركيز التصميم على خصائص الشكل
والعمالنية .وتم تشكيل لوحة العدادات
العلوية ومجموعة العدادات ذات الستة
م��ؤش��رات وأم��اك��ن ال�ت�خ��زي��ن ال�م�ت�ع��ددة،
ب�ش�ك��ل خ� ��اص ،ل�ت�ل�ب��ي م�ت�ط�ل�ب��ات ع�م�لاء
سيارات البيك-أب .ووضعت أدوات التحكم
بشكل عملي ومنطقي وسهل الوصول،
لتعمل حتى عند ارتداء قفازات العمل.
وتأتي األب��واب الخلفية في مقصورة

ت��أت��ي ال�م�ق�ص��ورة ال�ج��دي��دة بتصميم
أقوى ،حيث تم تشكيل نحو ثلثي بنيتها
من الفوالذ شديد الصالبة ،لتأمين شعور
واث ��ق وس�لام��ة م �ط� ّ�ورة .وب�ش�ك��ل مماثل،
ُص �ن �ع��ت ال �س �ك��ك ال��رئ �ي �س �ي��ة وال �ع �ن��اص��ر
ّ
المطور ،من
المتقاطعة المحورية للهيكل
الحديد شديد الصالبة ،مع أجزاء أساسية
ً
مصممة هيدروليكيا لتأمين وزن أخف
للكتلة وقوة ّ
محدثة.
وت�ض�ب��ط ك��راس��ي ال�ه�ي�ك��ل المصممة
بنمط التقطيع ،الحركة العمودية واألفقية
لتأمين تجربة قيادة أكثر هدوءا وراحة.
وت �ض��م ط � ��رازات ال �م �ق �ص��ورة ال �م��زدوج��ة
ومقصورة الطاقم مجموعة من كراسي
ال �ه �ي �ك��ل ال �ه �ي��درول �ي �ك �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ع��زل
إض ��اف ��ي ل �ل �م �ق �ص��ورت �ي��ن .وي � �ه ��دف ه��ذا
ال �ت �ص �م �ي��م ال� �م� �م ��زوج ب �ع �ن��اص��ر م �ع��ززة
أخ��رى للصوت والضجيج وااله �ت��زازات
وال �خ �ش��ون��ة ،إل� ��ى ض �م��ان ش �ع��ور ث��اب��ت
وم � �ط � ّ�ور دون ف� �ق ��دان ق� � ��درات ال �ب �ي��ك-أب
التقليدية.

حلول ذكية إلدارة الحمولة
يستفيد ص�ن��دوق الحمولة ك��ذل��ك من
القدرات التي تم تصميمها في سيلفرادو،
إذ تهدف إلى تقديم الوسائل الصحيحة
ل �ع �م�ل�ائ �ه��ا ،ل� �ي� �ق ��وم ��وا ب��أع �م��ال �ه��م ب�ك��ل
س�ه��ول��ة ،ح�ي��ث ت�م��ت ص�ن��اع��ة ال�ص�ن��دوق
من الفوالذ الملفوف ،للحصول على قوة
أك�ب��ر ،والتخفيف م��ن الكتلة ،مقارنة مع
الصندوق المدموغ المستخدم من معظم
المنافسين ،وهو يتضمن كذلك مجموعة
من الحلول الذكية للحياة اليومية.
ويجعل الصادم الخلفي ،الذي يحتوي
على درجات ،والمدموج بمقابض اليدين
في أجزاء حماية سكك الصندوق ،عملية

ال �ص �ع��ود إل ��ى ال �ص �ن��دوق ال�خ�ل�ف��ي أك�ث��ر
ً
س �ه��ول��ة .وي �ت��واف��ر ال �ص �ن��دوق أي �ض��ا مع
مشابك علوية ،وإض��اء ة محيطة بتقنية
الصمام الثنائي الباعث للضوء ()LED
ت �ح��ت ال �س �ك��ك ،ون �ظ ��ام  EZل �ل��رف��ع وب ��اب
خلفي منخفض.
وتتوافر مقصورة الطاقم في سيلفرادو
 Light Dutyبصندوق أطول قياس وهو
 6أقدام و 6إنشات ،إضافة إلى الصندوق
السابق قياس  5أقدام و 8إنشات ،ما يمنح
العمالء فرصة تحميل المزيد من األمتعة
والمقدرة على ركن السيارة في العديد من
مساحات الركن.

سيارات تمت هندستها والتأكد من
قدراتها لتلبي متطلبات العمالء
ب�ل��غ ال�ف��ري��ق ال ��ذي ع�م��ل ع�ل��ى تصميم
سيلفرادو أقصى الحدود ،بهدف تصميم
س�ي��ارة ب�ي��ك-أب ج��دي��دة ت�ف��وق متطلبات
عمالئها.
وعلى سبيل المثال ،خضعت موديالت
سيلفرادو إلى ما يزيد على ستة ماليين
ُّ
التحمل في "ملفورد
ميل من اختبارات
ب��روف �ن��غ غ ��راون ��د" (Milford Proving
 ،)Groundعالوة على الصحاري وجبال
ن� �ي� �ف ��ادا ،وال� �م� �س ��اح ��ات ال �م �ت �ج �م��دة ف��ي
كابوسكاسنغ بأونتاريو .وت�ع��ادل هذه
االختبارات  240رحلة كاملة حول العالم.
وإض ��اف ��ة إل ��ى ذل� ��ك ،ت�ج�م��ع ال �س �ي��ارة ما
ي��ز ي��د على  7ماليين ميل حقيقي خالل
االخ �ت �ب��ارات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،لتحقق إجمالي
أميال اختبارية تفوق  13مليونا.
ونتجت ع��وام��ل ال�ق��وة وع��زم ال ��دوران
وال�ف�ع��ال�ي��ة ال�م�ض��اع�ف��ة لعائلة محركات
 EcoTec3ع� ��ن م �س �ت ��وى غ �ي ��ر م �س �ب��وق
م ��ن ال �ت �ح��ال �ي��ل ال �ك �م �ب �ي��وت��ري��ة ،تضمنت
ديناميكيات كمبيوترية شاملة لتحقيق
اح � �ت� ��راق م �ث��ال��ي ل� �ل� �ه ��واء وال � ��وق � ��ود ف��ي
األسطوانات .وخاض برنامج المحرك ما
يزيد على  10ماليين ساعة من التحاليل
ال �ك �م �ب �ي��وت��ري��ة ،ف ��ي ح �ي��ن خ� ��اض ن �ظ��ام
االح �ت��راق المتطور  6ماليين س��اع��ة ،ما
ً
يعادل  685عاما من التحاليل.
وخ�ض�ع��ت ك��ذل��ك أدق ال�ت�ف��اص�ي��ل إل��ى
االختبارات القصوى تتضمن األبواب التي
خاضت ما يعادل  150طول حياة بيك-أب
من االختبارات.

برنامج تعهد شفروليه
لتعزيز خدمات ما بعد البيع عند شراء
أحد موديالت سيلفرادوِّ ،
تقدم شفروليه
الغانم العديد من المميزات في برنامج
"تعهد شفروليه" ،ال��ذي يوفر االطمئنان
وراحة البال للعمالء في أكبر مركز خدمة
ف��ي ال �ع��ال��م ،وال� �م ��زود ب�ج�م�ي��ع ال �م �ع��دات
والنظم الحديثة للصيانة على أيدي فريق
فني عالي الكفاءة ،لتقديم الخدمة المبنية
على  4ركائز ،هي :التنافسية والشفافية
ف��ي القيمة واألج ��ور (وخ��اص��ة لسيارات
الدفع الرباعي) ،خدمة الحجز للخدمة في
نفس اليوم ،الجودة في الخدمة ،من خالل
فريق فني معتمد وعالي الكفاءة ،وتوفير
ضمان  3سنوات أو  100,000كيلومتر مع
خدمة المساعدة على الطريق  4سنوات
 24ساعة طوال أيام األسبوع.
ي�م�ك��ن ل�ل�ع�م�لاء اس�ت�ك�ش��اف ش��اح�ن��ات
س � �ي � �ل � �ف� ��رادو م � ��ن خ �ل ��ال زي� � � � ��ارة أي م��ن
م�ع��ارض شفروليه ال�غ��ان��م ف��ي الشويخ،
الري (الصفاة الغانم) ،شرق ،الفحيحيل
أو األحمدي.
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ّ
ً
ً
ً
ً
ً
مهنيا :تــوقــع ربـحــا مــاديــا أو نقاشا مهنيا
ينتهي لصالحك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـس ـت ــرج ــع ذكـ ــريـ ــات م ــع ال ـشــريــك
وتضيء على تفاصيل.
ً
اجتماعيا :تدفع بمشروع اجتماعي أو أدبي
ً
يساعدك ثقافيا.
رقم الحظ.3 :
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كلمات متقاطعة

ً
مهنيا :تواجه قضية قانونية فادرسها بعناية
واستشر االختصاصيين.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـع ـيــش ال ـشــريــك ه ــواج ــس مقلقة
تتعلق بعالقتكما.
ً
اجتماعيا :تطرأ مشكلة تتعلق بسوء تفاهم
ّ
عائلي فبادر إلى حلها.
رقم الحظ.19 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ال تعمد إلى المقارنة بين الحاضر
ّ
والماضي وسر إلى األمام.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـ ــأزم ف ــي ع ــاق ـت ــك م ــع الـحـبـيــب
فابحث عن أسبابه لديك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ف ـتــرة مـنــاسـبــة لـلـقـيــام برحلة
عائلية تعيد الفرح إلى الصدور.
رقم الحظ.14 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مـهـنـيــا :تـنـفــتــح عـلــى آف ــاق ج ــدي ــدة وت ـشــارك
بورشة عمل واعدة.
ً
عاطفيا :يطلب الفلك منك عدم اتخاذ أي قرار
عاطفي هذه الفترة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تــواجــه تـنــاقـضــات وضـغــوطــات
اجتماعية هائلة.
رقم الحظ.1 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كلمة السر

– تجدها (يسترشد).
 -10ثلثا ( يــود) – مرشد (م) –
سده ولحمه (م).
 -11أ غ ـن ـي ــة ب ــدو ي ــة ل ــد ي ــا ن ــا –
للتفسير.

 .........( -12عليك) من أغنيات
ديانا حداد.

سويسرا

( -7ال ).....ا ل ـ ــورى (م) – ز هــر
عطر.
 -8تـ ـج ــد ه ــا ( حـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول) -ط ـيــب
العيش.
 -9بدون – أغنية انطالقه ديانا
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 23يوليو  22 -أغسطس
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 -1ديـ ــو ل ــدي ــان ــا م ــع ال ـم ـطــرب
عاصي الحالني.
 -2لـلـتـمـنــي – ( لـ ــو  )...أ غـنـيــة
بدوية لديانا (م).
 -3اكتمل – بسط – رجع.
 -4نـ ـ ـج ـ ــد ه ـ ــا ف ـ ـ ــي ( ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤا) –
أمنياته.
 -5يشتم (م) – ليل (مبعثرة).
 -6نـصــف (فـلـكـلــور) – حــروف
متشابهة.

4

4
6
8
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1
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9
2

ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
ً
مهنيا :يتراجع برجك قليال ليترك لك وقتا
لتنظيم أعمالك.
ً
عاطفيا  :تعيد النظر بعالقتك مع الشريك
بعد شوائب اعترتها.
ً
ً
اجتماعيا :كن معتدال في غذائك قبل أن يبدأ
ّ
جسمك بالترهل.
رقم الحظ.12 :

5 6
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8
5

 -1أغ ـن ـيــة ش ــدت ب ـهــا الـفـنــانــة
ديانا حداد عام .2017
 -2ث ـن ــا ئ ـي ــة غ ـن ــا ئ ـي ــة ل ــد ي ــا ن ــا
والشاب خالد.
 -3سأم – ديانا عضو تحكيم
في «نجم (».....م) – متشابهان.
 24 -4ساعة – رطب بالماء (م).
 -5ف ـع ــل م ـن ـكــر (م) – مــو ط ـنــه
«سيوة».
 -6للتعجب – موال (مبعثرة).
 .......( -7نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــوا) ط ـق ـط ــو ق ــة
لألطفال – تعبوا.
 -8متشابهان – نظير.
 -9يبرر (م) – أ نــا (مبعثرة) –
حبهان.
 -10أغنية بدوية للفنانة ديانا
حداد.
 -11يغلق – أغنية لديانا شدت
بها في المغرب.
 -12ثلثا (تين) – نادي إسباني
تشجعه ديانا.

الحمل
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صقيع
مالحة
تدهور
عالم
ثروة
ثلوج
تزلج
خير
عام
حرب
هضبة
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مصدر
سياحة
تقدم
مساحة
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كلمة السر من  6أحرف وهي اسم جمهورية فدرالية
في وسط أوروبا.
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ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـح ــذرك ال ـف ـلــك م ــن أج ـ ــواء ضــاغـطــة
ويدعوك إلى الفطنة واالتزان.
ً
عاطفيا :تجد نفسك مع الحبيب أمام حائط
ّ
مادي فال تتشاءما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــري ات ـصــاالت سريعة تليها
اجتماعات وتنقالت.
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــرق ـي ــة ت ـن ـت ـظــرك ومـ ــا ع ـل ـيــك س ــوى
مجهودك.
المثابرةً في ّ
عــاط ـف ـيــا :ت ـجــنــب ال ـم ـغــامــرات ك ــي ال تـصــاب
بخيبة أمل.
ً
اجتماعيا  :قضية عائلية تشغلك وتناقش
بعض األطراف بشأنها.
رقم الحظ.2 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ ً
ً
مهنياّ :
تفهم الزمالء وتعاون معهم متجنبا
االنتقادات والعتاب.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :غ ـيــرتــك ع ـلــى ال ـح ـب ـيــب ف ــي غير
محلها ،فهو مخلص لك.
ً
ً
اعط اهتماما أكبر لألحباء الذين
اجتماعياِ :
يحيطون بك.
رقم الحظ.9 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :يـحـمــل إل ـيــك بــرجــك ال ـي ــوم تـجــربــة
جديدة وتتأثر برأي زميل.
ّ
ً
عاطفيا :تحلل أوضاعك الرومنسية وترغب
في تخفيف الضغط عنك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ن ـف ـس ــك ب ـتــواضــع
فتستقطب احترام المحيطين بك.
رقم الحظ.7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـحــال ـفــك ال ـح ــظ وت ـش ــاه ــد تـقــدمــا
ً
وازدهارا ألعمالك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـص ــدم ــك وق ــائ ــع اخ ـف ــاه ــا عنك
الحبيب طويال.
ً
اجتماعيا :تنافر بين برجك وبعض األفالك
يسبب لك مشاكل.
رقم الحظ.8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :تجري مع المسؤولين نقاشا ماليا
ً
ً
وتضعون برنامجا مقتصرا.
ً
عاطفيا  :تصطدم بشريك حياتك ألسباب
ً
تافهة ما يغضبه كثيرا.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ــؤدي أح ــد الـغــربــاء دورا في
تأزيم عالقتك مع أحد معارفك.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تجنب النزاعات القانونية التي
تجعلك في مواجهة الرؤساء.
ً
عاطفيا  :عالقتك مع الشريك تسير نحو
الفشل ،من األفضل االبتعاد.
ً
اجتماعيا :احترامك لوالديك من أولوياتك
ً
ما يفرحهما كثيرا.
رقم الحظ.10 :

27
ً
 4مطربين أدوا أعماال غنائية من كلمات الشاعر أحمد العدواني
توابل ةديرجلا
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مسك

خالل تكريمه بمركز جابر الثقافي في ليلة شعرية غنائية
فادي عبدالله

أحيا الفنانون خالد المسعود
وعلي عبدالله وفاطمة الكويتية
ووالء الصراف ليلة تكريم
الشاعر الراحل أحمد العدواني.

الشاعر السداني
ألقى  6قصائد
للعدواني بينها
«عودة» و«جواب»

األمسية تضمنت
«ساحل الفنطاس»
و«يا دارنا يا دار»
و«هولو» و«الحمد لك»

أقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت أمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة غـ ـن ــائـ ـي ــة
شعرية تكريما للشاعر أحمد
ا لـ ـع ــدوا ن ــي ،أ مـ ــس األول ،على
م ـس ــرح ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـع ـلــي،
ضـ ـ ـم ـ ــن فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
ا لـثـقــا فــي األول بـمــر كــز الشيخ
ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي،
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ع ـل ــي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،خـ ــالـ ــد الـ ـمـ ـسـ ـع ــود،
فاطمة الكويتية ،والء الصراف،
وألقى الشاعر محمد السداني
المقاطع الشعرية من قصائد
المكرم.
وتـ ـضـ ـم ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـل ـي ـلــة
الغنائية  9أعمال غنائية ،من
كلمات الشاعر أحمد العدواني،
مـ ــع ف ــرق ــة ج ــاب ــر ال ـمــوس ـي ـق ـيــة
بـقـيــادة الـمــايـسـتــرو د .محمد
باقر ،واستهل السداني الجزء
األول م ـ ــن األ م ـ ـس ـ ـيـ ــة ،ب ــإ ل ـق ــاء
ق ـص ـي ــدة ل ـل ـش ــاع ــر الـ ـع ــدوان ــي
بـ ـعـ ـن ــوان "ج ـ ـ ـ ــواب" :تـســائـلـنــي
الغريبة عن دياري /وما علمت
د ي ــاري أرض غــر بــة /فقلت لها
دياري حيث ألقى /غريب هوى
يبادلني المحبة ،ديــاري فكرة
كالنور تـســري /و مــا احتبست
على علم وتربة /تركت سواكن
األوط ـ ـ ـ ـ ـ ــان خ ـ ـل ـ ـفـ ــي /ل ـ ـمـ ــن ألـ ــف
ال ـح ـيــاة الـمـسـتـتـبــة /وســابـقــت
الــريــاح بكل أف ــق /فلي والــريــح
ميثاق وصحبة".
ثـ ـ ـ ــم أدى ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان خـ ــا لـ ــد
المسعود أغنية "أداري والهوى
ن ـ ـ ّـم ـ ــام" ،ل ـل ـم ـط ــرب ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
نجاح سالم ،وغناها مطربون
كـثــر فـيـمــا بـعــد ،بينهم محمد
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاح ،وأل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــان ح ـم ــد
الــرج ـيــب ،م ــن ال ـن ــوع الـشــرقــي،
ع ـل ــى م ـق ــام سـ ـ ـ ــوذالرا ،وي ـق ــول
مطلع هذه األغنية الرومانسية،
التي تحمل الكثير من الصور
الجميلة" ،أداري والهوى ّ
نمام
عـلــى حــالــي /وأق ــول لــو تسمح
األيـ ـ ــام وت ـص ـف ــى لـ ــي /وأع ـي ــش
وي ــاه م ــدى ع ـمــري /وس ــري في
الهوى سرك".
وغ ـ ـ ـنـ ـ ــت الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــة ف ــاطـ ـم ــة
الكويتية "أنا أهواه" ،للمطربة
ال ـم ـص ــري ــة فـ ــايـ ــزة أح ـ ـمـ ــد ،مــن
أل ـ ـحـ ــان أحـ ـم ــد بـ ــاقـ ــر ،والـ ـن ــوع
شــرقــي ،والـمـقــام عـجــم ،ويقول
مطلعها" :أنا أهواه ،أجل لست
التي تخفي هواها عن سواها".
لـ ـيـ ـصـ ـع ــد ب ـ ـعـ ــدهـ ــا الـ ـفـ ـن ــان

خالد المسعود

الفنانون مع الكورال أثناء أداء النشيد الوطني
عـلــي عـبــدالـلــه ل ـيــؤدي األغـنـيــة
الوطنية الشهيرة "يا دارنا يا
دار" ،لكوكب الشرق أم كلثوم،
وأعاد تقديمها المطرب محمد
المسباح ،و هــي ألحان رياض
الـ ـسـ ـنـ ـب ــاط ــي ،الـ ـ ـن ـ ــوع ش ــرق ــي،
مقام راست ،يقول مطلعها" :يا
دارنا يا دار /يا منبت األحرار/
ي ــا ن ـج ـمــة ل ـل ـس ـنــا ع ـلــى جـبـيــن
ال ـم ـنــى /ال ـس ـحـ ُـر لـمــا دن ــا غنى
لها األشعار".
ويـ ـع ــود الـ ـش ــاع ــر ال ـس ــدان ــي
إللقاء قصيدة باللغة العربية
ال ـ ـف ـ ـص ـ ـحـ ــى "س ـ ـ ـلـ ـ ــوا الـ ـك ــاع ــب
ال ـ ـح ـ ـس ـ ـنـ ــاء"" :سـ ـ ـل ـ ــوا ال ـك ــاع ــب
الحسناء مــاذا بدا لها /جفتنا
ومـ ــازل ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى عـ ـه ــدن ــا ل ـه ــا/
ل ـع ــل وشـ ـ ــاة ح ــاس ــدي ــن وشـ ــوا
بـنــا /لــديـهــا ،فـشـ َّـدت عــن هوانا

والء الصراف

رح ــالـ ـه ــا /وإال ل ـ ـمـ ــاذا ال ـه ـجــر
وال ـ ـ ـحـ ـ ــب جـ ـ ـن ـ ــة /مـ ـنـ ـعـ ـم ــة زان
الجمال ظاللها" ،ليؤديها بعد
ذ لــك خــا لــد المسعود بصوته،
وهـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـط ــرب ــة والـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة بـ ــدي ـ ـعـ ــة صـ ـ ـ ــادق،
زو ج ــة الموسيقار أ حـمــد علي
ا لــذي نفذ التسجيل والتوزيع
الموسيقي ،ومن ألحان أحمد
ال ـ ــزنـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــاري ،الـ ـ ـن ـ ــوع ص ــوت
عربي ،المقام كرد.

الجزء الثاني
وبعد استراحة استغرقت 20
دقيقة ،افتتح الشاعر السداني
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــان ــي مـ ــن األم ـس ـي ــة
ب ــإلـ ـق ــاء ق ـص ـي ــدت ــي "ي ـ ــا ســاكــن
الـ ــروح" و"دع ـ ــوة" ،الـتــي تـقــول:

"أحـ ـب ــائ ــي ل ـئ ــن خــال ـف ـت ـمــونــي/
ورم ـتــم وج ــه درب غـيــر درب ــي/
لقد آثرتكم بهواي صرفا ،ولم
أشفق على أسرار قلبي /رمزت
لـكــم بحبي فــاعــذرونــي /إذا لم
تـشـعــروا بــرمــوز حـبــي /وعيت
قضية وجهلتموها /فحسبي
لعنة التاريخ حسبي!".
ليستهل علي عبدالله الغناء
ب ـ ــأداء "ي ــا ســاحــل ال ـف ـن ـطــاس"،
لـ ـلـ ـمـ ـط ــرب ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة نـ ـج ــاة
الصغيرة ،وغناها أيضا غريد
الشاطئ ،وألحان حمد الرجيب،
النوع قادري ،على مقام راست،
وتـ ـق ــول ك ـل ـمــات ـهــا ال ـع ــذب ــة فــي
وصف قرية الفنطاس الجميلة:
"يا ساحل الفنطاس يا ملعب
ال ـغــزالن /يــا متعة ال ـجــاس يا
سامر الخالن /رمالك النشوى

علي عبدالله

والبحر ساقيها /حكاية تروى
والموج يحكيها".
ثم أدت والء الصراف أغنية
"الحمد لك" ،للمطربة المعتزلة
عالية حسين ،و هــي مــن تــراث
الصوت الكويتي ،النوع صوت
عربي ،مقام ّ
بياتي ،يقول مطلع
األغ ـن ـيــة" :الـحـمــد لــك يــا عظيم
الشان /يا عالم السر والجهر".
بـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا ،ألـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـسـ ــدانـ ــي
قصيدة "ال تغرنك" ،تاله خالد
ً
المسعود مؤديا أغنية "هولو"،
للمطرب الكبير شادي الخليج
(عبدالعزيز المفرج) ،من ألحان
أحـمــد بــاقــر ،الـنــوع فــن بحري،
والـمـقــام راس ــت ،ونـقـتـطــف من
مطلعها " :هــو لــو بين المنازل
إي والله اسمر سباني /هولو
ح ـلــو ال ـش ـمــايــل إي وال ـل ــه زيــن

فاطمة الكويتية

ال ـم ـعــانــي /أس ـم ــر وم ـض ـمــر ما
في مثاله  /شفته يتخطر مثل
الغزالة".
ليعود علي عبدالله مغنيا
"ل ــي خـلـيــل ح ـس ـيــن" ،لـلـمـطــرب
شــادي الخليج ،ا لـتــي أسهمت
في شهرته عندما بثتها إذاعة
الكويت ألكثر من مرة في اليوم
الواحد ،من ألحان أحمد باقر،
والنوع شبيثي ،والمقام ّ
بياتي:
"ل ـ ـ ــي خـ ـلـ ـي ــل حـ ـسـ ـي ــن /ي ـع ـجــب
ال ـ ـنـ ــاظـ ــريـ ــن /جـ ـي ــت أنـ ـ ــا أب ـغ ــى
وصاله /كود قلبه يلين /القمر
طلعته /والغزال لفتته /والسحر
فتنته /بالنحر والجبين".
وأخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــاعـ ــر
السداني أبيات النشيد الوطني
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي "وط ـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
سلمت للمجد /و عـلــى جبينك

محمد السداني

ط ــال ــع الـ ـسـ ـع ــد" ،ومـ ــع ان ـط ــاق
ال ـف ــرق ــة بـ ـع ــزف ال ـن ـش ـيــد ال ــذي
غناه ال ـكــورال ،وقــف الجمهور
احـتــرامــا لـهــذا الـعـمــل الوطني
ا لــذي صــاغ موسيقاه الملحن
إبراهيم الصولة ،النوع مارش،
والمقام عجم.
وع ـن ــد ان ـت ـه ــاء ال ـ ـكـ ــورال مــن
ال ـغ ـنــاء صـفــق ال ـح ـضــور لـعــدة
دقـ ــائـ ــق ،ت ـق ــدي ــرا ل ـه ــذا الـجـهــد
الـ ـشـ ـب ــاب ــي ال ـج ـم ـي ــل فـ ــي لـيـلــة
ت ـك ــري ــم ش ــاع ــر ال ــوط ــن ورج ــل
التنوير أحمد العدواني.

عالمة فارقة
أحـ ـم ــد الـ ـع ــدوان ــي ه ــو أح ــد
أبـ ـ ـ ــرز شـ ـ ـع ـ ــراء الـ ـفـ ـصـ ـح ــى فــي
ال ـكــويــت ف ــي ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
وكـ ــانـ ــت لـ ــه ع ــاق ــة وث ـي ـق ــة مــع
ال ـغ ـنــاء ،الـتـقـلـيــدي وال ـحــديــث،
ك ـم ــا م ـ ـ ــارس دورا ك ـب ـي ــرا فــي
تشجيعه بالكويت عــن طريق
ك ـت ــاب ــة ال ـن ـص ــوص ال ـغ ـنــائ ـيــة،
س ـ ــواء بــال ـل ـه ـجــة ال ـم ـح ـك ـيــة أو
بــالـفـصـحــى ،لـتـصـبــح أش ـعــاره
المغناة عالمة فارقة في تاريخ
الكويت الموسيقي المعاصر.
ولـ ـ ـح ـ ــن ك ـ ـل ـ ـمـ ــاتـ ــه وغـ ـن ــاه ــا
ك ـبــار الـمـلـحـنـيــن والـمـطــربـيــن،
ومــن بينهم أم كلثوم وريــاض
السنباطي وأحمد باقر وشادي
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج وغ ـ ـ ــري ـ ـ ــد ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ
ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد
وعبدالحليم حافظ.

«الحل بالحرب» ...أفضل عمل متكامل في «األكاديمي الثامن»
«التحكيم» ألغت مسمى جائزة أفضل تأليف لتصبح النص المعد
حصدت مسرحية "الحل
بالحرب" جائزة أفضل عرض
متكامل في مهرجان الكويت
للمسرح األكاديمي بدورته
الثامنة.

عروض
المهرجان جاءت
مطابقة لمعايير
التحكيم
عبدالكريم عبود

●

محمد جمعة

اختتمت أمس األول فعاليات
الـ ـ ــدورة ال ـثــام ـنــة م ــن مـهــرجــان
ال ـكــويــت لـلـمـســرح األك ــادي ـم ــي،
بـحـضــور مـمـثــل وزي ــر التربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي د .ح ــام ــد
ال ـعــازمــي ،نــائــب ال ـمــديــر الـعــام
ألك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون غ ــال ــب
العصيمي ،ورئيس المهرجان
عميد المعهد ا لـعــا لــي للفنون
الـمـســرحـيــة د .فـهــد ال ـهــاجــري،
وأعضاء هيئة التدريس ،وطالب
ال ـم ـع ـه ــد ،ف ـي ـمــا ق ــدم ــت ف ـق ــرات
الحفل المذيعة إسراء جوهر.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض
فـيـلــم قـصـيــر مــن إخـ ــراج فــوزي
القاضي ،مقتطفات من العروض
ال ـت ــي ق ــدم ــت ف ــي هـ ــذه الـ ـ ــدورة،
وب ــان ــورام ــا ع ــن أهـ ــم األح ـ ــداث
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوات والـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات فــي
المهرجان .واختتم الفيلم بكلمة
لشخصية ال ـم ـهــرجــان ،الـفـنــان
سعد الـفــرج ،ال ــذي ثـ َّـمــن جهود
القائمين على المهرجان ،وحث
طالب المعهد على بذل قصارى
جهدهم لتحقيق أحالمهم.
من جهته ،ألقى مدير المهرجان،
د .راجـ ـ ــح ال ـم ـط ـي ــري ،ك ـل ـم ــة ،أك ــد
خــالـهــا أن الـلـجـنــة الـعـلـيــا ق ــررت
ت ـخ ـص ـيــص هـ ــذه الـ ـ ـ ــدورة ل ـطــاب
وخــريـجــي الـمـعـهــد ،حـيــث امـتــدت
جسور التعاون بينهما ،ما أسهم
في ارتفاع مستوى العروض.
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،اعـ ـتـ ـل ــى الـ ـمـ ـس ــرح
ا ل ـع ـص ـي ـم ــي ود .ا ل ـ ـهـ ــا جـ ــري ود.

الفائزون مع العصيمي والهاجري والمطيري ولجنة التحكيم
المطيري ،لتكريم أعضاء لجنة
الـتـح ـك ـيــم والـ ـف ــرق ال ـم ـشــاركــة،
وم ـ ـخـ ــرج االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح والـ ـخـ ـت ــام
شمالن النصار.

توصيات
وألقى رئيس لجنة التحكيم
د .ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم ع ـ ـب ـ ــود ك ـل ـمــة
وتــوص ـيــات الـلـجـنــة ،قــائــا" :فــي

ظـ ــل م ـت ــاب ـع ــة ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم،
ومشاهدة وقائع المهرجان ،التي
تمثلت فــي  5ع ــروض مسرحية
عـلــى م ــدى  6أيـ ــام ،وكــانــت كلها
مطابقة لمعايير التحكيم ،آخذين
ب ـع ـيــن االعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـط ـل ـبــة هــم
قاعدة المستقبل وثمرة العطاء
ف ــي م ـس ـيــرة ال ـم ـســرح الـكــويـتــي،
وإض ـ ــاف ـ ــة إبـ ــداع ـ ـيـ ــة وإن ـس ــان ـي ــة
لـ ـت ــاري ــخ الـ ـمـ ـس ــرح فـ ــي الـ ــدولـ ــة،

أو ص ــت اللجنة بتوسيع قاعدة
المشاركات الدولية والعربية ،في
المعاهد وكليات الفنون الدرامية
والمسرحية في العالم".
وت ــاب ــع" :أكـ ــدت الـلـجـنــة كــذلــك
أهمية المشرف األكاديمي على
الـعــروض المسرحية ،وضــرورة
ت ـج ــاوز ال ـم ـعــال ـجــات الـتـقـلـيــديــة
والـ ـنـ ـقـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـم ـ ـفـ ــردات الـ ـع ــرض
الـ ـمـ ـس ــرح ــي ،وت ـش ـك ـي ــل ال ـن ــص

المسرحي الـمــؤلــف مــن الطلبة،
كذلك أوصــت اللجنة باالبتعاد
ع ــن اإلع ـ ـ ــداد ،ل ـع ــدم ال ــوق ــوع في
إش ـكــال ـيــات أدب ـي ــة وف ـكــريــة على
مستوى التأثير".

الجوائز
عـقــب ذل ــك ،أعـلـنــت الـنـتــائــج،
وه ــي :جــائــزة أف ـضــل مــاكـيــاج،

وفـ ــازت بـهــا ه ــدى ال ـع ـطــار عن
م ـس ــر ح ـي ــة " مـ ـ ــن دون قـ ـص ــد"،
وع ـب ــدال ـل ــه الـ ـق ــدي ــري ب ـجــائــزة
أفـ ـض ــل م ــوس ـي ـق ــى عـ ــن "ال ـح ــل
بــالـحــرب" ،وفــاز علي الفضلي
بـ ـج ــائ ــزة أفـ ـض ــل إضـ ـ ـ ــاء ة ،عــن
ن ـفــس ال ـم ـســرح ـيــة .أمـ ــا حصة
العباد ،فـفــازت بجائزة أفضل
أزيـ ـ ـ ــاء عـ ــن "مـ ـ ــن دون قـ ـص ــد"،
وجائزة أفضل ديكور فاز بها

ي ــوس ــف س ـل ـي ـم ــان عـ ــن "ال ـح ــل
بالحرب".
وفـ ــاز ب ـجــائــزة أف ـضــل ممثل
دور ثـ ــان ع ــدن ــان بـلـعـيــس عن
دوره فـ ــي "أق ـ ـ ـفـ ـ ــاص" ،وفـ ـ ــازت
ب ـج ــائ ــزة أفـ ـض ــل م ـم ـث ـلــة ب ــدور
ث ــان أري ــج ال ـع ـطــار ،عــن دوره ــا
فـ ــي "دمـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى ورق" .وفـ ــاز
عبدالحميد الحسيني بجائزة
أفضل ممثل دور أول عن دوره
في "نــادي الخجل" ،فيما فازت
آي ـ ــة الـ ـغـ ـم ــري بـ ـج ــائ ــزة أف ـضــل
ممثلة دور أول عــن دوره ــا في
"نادي الخجل".
وكشف رئيس لجنة التحكيم
د .عـ ـب ــود ،أنـ ــه "ال ي ــوج ــد نص
مؤلف سوى نص مسرحية (من
دون قصد) لمريم نصير ،والذي
فاز في نفس المهرجان بالدورة
السابقة ،ما دعــا أعضاء لجنة
ال ـت ـح ـك ـيــم إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر مـسـمــى
الـجــائــزة ،لتكون أفضل جائزة
نص مسرحي معد،
وف ــازت بها فجر صـبــاح عن
نص مسرحية (دماء على ورق)،
وفـ ـ ــاز بـ ـج ــائ ــزة أفـ ـض ــل م ـخــرج
محمد األنصاري عن (دماء على
ورق) ،وحصدت مسرحية (الحل
بــالـحــرب) جــائــزة أفضل عرض
متكامل".

 ...وعنبر
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الشارقة ضيف شرف معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2019
أعـلـنــت إدارة مـعــرض نـيــودلـهــي الــدولــي
للكتاب اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف
الدورة السادسة والعشرين للمعرض الذي
يقام في شهر يناير من كل عــام ،بمشاركة
ّ
ناشرين وكتاب من مختلف بلدان العالم.
وجـ ـ ــاء اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـش ــارق ــة ض ـي ــف ش ــرف
ا لـمـعــرض ،تثمينا لجهود صاحب السمو
ال ـش ـيــخ د .س ـل ـطــان ب ــن م ـح ـمــد ال ـقــاس ـمــي،
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ،في
ً
دعــم الثقافة والكتاب ،وتكريما لما تقوده
الشارقة من مبادرات ثقافية على المستوى

العالمي ،إضافة إلى تأكيد حجم العالقات
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ال ـت ــي ت ــرب ــط دول ــة
اإلمارات بجمهورية الهند.
وتـ ـسـ ـتـ ـع ــد ال ـ ـشـ ــارقـ ــة ل ـم ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
المعرض بسلسلة من الفعاليات واألنشطة،
تعكس واق ــع وتــاريــخ ال ـحــراك الـثـقــافــي في
اإلمارات ،إذ تتحضر لتعزيز حضورها في
المعرض ،بجناح يشمل ما تقدمه اإلمارة من
مبادرات ومشاريع على المستوى الثقافي،
تـشـمــل :م ـعــرض ال ـشــارقــة ال ــدول ــي للكتاب،
ومدينة الشارقة للنشر ،وقائمة المهرجانات

الثقافية واإلبداعية السنوية ،التي تنفذها
الهيئات والمؤسسات الثقافية في اإلمارة.
وكانت الشارقة قد دأبت على المشاركة
ف ــي مـ ـع ــرض ن ـي ــودل ـه ــي الـ ــدولـ ــي ل ـل ـك ـتــاب،
حيث تحرص سنويا ،وعبر هيئة الشارقة
لـلـكـتــاب ،عـلــى اس ـت ـعــراض ف ــرص الـتـعــاون
وال ـع ـمــل الـمـشـتــرك مــع الـنــاشــريــن الـهـنــود،
لتطوير صناعة الكتاب بين الثقافة العربية
والهندية ،ورفــد القراء الناطقين بمختلف
اللغات الشائعة في الهند بأحدث اإلصدارات
في المشهد الثقافي اإلماراتي والعربي.

دوار الكتاب في إمارة الشارقة

ةديرجلا
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دوليات

ً
ّ
واشنطن تضرب محور األسد مجددا وتصعد ضد إيران

ّ
● واليتي لتيلرسون :اخرجوا أنتم من سورية ● دمشق تهدد بإسقاط المقاتالت األميركية
● موسكو تقر للمرة األولى بوجود مرتزقة روس وتنفي مقتل  200منهم بغارة دير الزور
في خضم ضجة روسية كبرى
ونقاشات غاضبة من موقف
القيادة السياسية بعد مقتل
عشرات المرتزقة في سورية
ليلة الثامن من فبراير ،وجهت
واشنطن ضربة جديدة للقوات
الموالية للرئيس بشار األسد.

بعد أقل من أسبوع على أكبر اشتباك
بـيــن الـتـحــالــف الــدولــي بـقـيــادة الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـ ـقـ ــوات ال ـم ــوال ـي ــة لـلــرئـيــس
الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ـ ــد ،الـ ــذي أس ـف ــر عن
مـقـتــل ن ـحــو  200م ــن ال ـمــرتــزقــة الـ ــروس،
بحسب تقارير نفى الكرملين علمه بها،
أعـلــن مـســؤولــون أمـيــركـيــون قـيــام طــائــرة
دون ط ـيــار (درون) م ــن ط ــراز «إم.كـ ـي ــو-9
ريـبــر» بتدمير دبــابــة روسـيــة الصنع من
طراز «تي »-72قرب الطابية في دير الزور
وم ــرب ــض مــدفـعـيــة بــالـمـنـطـقــة ذات ـه ــا في
ثــانــي ضــربــة دفــاعـيــة بـســوريــة خــال أقل
من أسبوع.
وخ ـ ــال إفـ ـ ــادة ص ـحــاف ـيــة أمـ ــس األول،
أوضح أكبر ضابط بسالح الجو األميركي
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ال ـل ـف ـت ـنــانــت ج ـنــرال
جيفري هاريغيان أن الدبابة دخلت مرمى
نيران القوات الموالية للواليات المتحدة
ً
مــدعــومــة بغطاء مــدفـعــي ،رافـضــا التكهن
بشأن من كان يقودها.
وبينما أفــاد مسؤول أميركي ،اشترط
عــدم نشر اسمه ،بمقتل اثنين على األقل
مــن الـقــوات الموالية لــأســد فــي الضربة،
قلل وزير الدفاع جيمس ماتيس من شأن
ً
الحادث ،قائال« :ربما ال يعدو األمر أن يكون
مجرد شخصين يقومان بشيء ما .ال أود
أن أضخمه وأصفه بأنه هجوم كبير».
ون ـشــرت قـنــاة « »CNNفـيــديــو للضربة
والدبابة المدمرة في دير الزور ،يظهر فيه
ً
أيـضــا توجيه ضــربــة جــويــة على مربض
مدفعية بجانبه عدد من الجنود.

الهجوم األكبر

األمم المتحدة تؤكد
وصول أول قافلة
إغاثة للغوطة منذ
 3أشهر

وت ــأت ــي ال ـضــربــة ب ـعــد  6أيـ ــام م ــن صد
ً
القوات األميركية هجوما على حلفائها في
سورية الديمقراطية (قسد) قرب نهر الفرات
شنه مئات المرتزقة المتحالفين مع األسد
أغلبهم روس بدعم من المدفعية والدبابات
وقــاذفــات الـصــواريــخ المتعددة الفوهات
وقذائف المورتر ،وقتله عدد كبير منهم.
وفــي تعليقه على ليلة الهجوم األكبر
في  7فبراير ،أفاد هاريغيان بأن التحالف
قـ ــام ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
عـلــى األرض بتوجيه ضــربــات ألكـثــر من
ث ـ ــاث س ــاع ــات ب ـم ـق ــات ــات «إف -15إي»
وطــائــرات «إم.كـ ـي ــو »-9وقــاذفــات «ب ــي»-52
و»إي ــه.س ــي »-130وطــائــرات «أبــاتـشــي إيــه.
ً
إت ـ ــش ،»64مــوضـحــا أن ــه تــم وق ــف «إط ــاق

النار بمجرد تحول القوات المعادية إلى
الغرب وتقهقرها».

الكرملين والتضليل
وغــداة نفي علمه بمقتل نحو  200من
المرتزقة في هجوم دير الزور ،لم يستبعد
الكرملين للمرة األول ــى وج ــود مواطنين
روس فــي ســوريــة «ال صـلــة لـهــم بــالـقــوات
ً
المسلحة» ،مشددا على أنه ال يعتزم فرض
أي قــانــون أو قيود على سفر المواطنين
إلى سورية.
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـ ـص ـ ــدر بـ ـ ـ ـ ــوزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة أن ال ـت ـق ــاري ــر اإلع ــامـ ـي ــة عــن

قاعدة أميركية في المثلث العراقي ـ السوري ـ األردني
كشف رئيس لجنة األمــن والــدفــاع في البرلمان
مساع إلنشاء
العراقي ،حاكم الزاملي ،أمس األول ،عن
ٍ
قاعدة أميركية جديدة قرب منفذ الوليد على المثلث
الـحــدودي السوري ـ العراقي ـ األردن ــي ،مضيفا أن
أميركا تسعى لبناء قواعد ثابتة ،منها :عين األسد
والكيارة وبلد والتاجي وفي شمال العراق.
وقال الزاملي إن الهدف األميركي من إنشاء هذه
القاعدة ،هو "إحداث توازن في الصراع الدائر هناك
مــع روس ـيــا وإي ـ ــران" ،مـشـيــرا إل ــى أن ع ــدد الجنود
األميركيين في العراق بلغ  8آالف.

فــي الـسـيــاق ،نقلت قناة الميادين ،الممولة من
إيران والموالية لـ"محور الممانعة" ،الذي يضم إيران
وســوريــة وح ــزب الـلــه ،عــن مـصــدر عــراقــي مـســؤول
تأكيده ،أن األولــويــة لألميركيين إبقاء سيطرتهم
على المثلث العراقي  -السوري  -األردن ــي ،مشيرا
إلى أن "تجهيزات القاعدة األميركية الجديدة تهدف
إلى كسر الربط البري بين بغداد ودمشق ،وصوال
إلى بيروت".
وتابع" :األميركيون يريدون البقاء عند مناطق
أعالي الفرات ،لربط المنطقة عسكريا مع التنف".

سقوط مئات القتلى ال ــروس فــي الضربة
األميركية «تضليل معتاد» ،توالى الكشف
عن المزيد ممن لقوا حتفهم في ريف دير
ال ــزور الـشــرقــي األس ـب ــوع الـفــائــت وت ــداول
ناشطون على شبكات التواصل االجتماعي
ً
أسـمــاء هــم وص ــورا لهم نقلتها عــن أقــارب
وزم ــاء القتلى ،موضحين أنهم يتبعون
شركة «فاغنر» الخاصة العسكرية.
وغ ـ ـ ـ ـ ــداة تـ ـه ــدي ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،ب ـض ــرب ال ـن ـظ ــام إذا
كانت هناك «أدلــة دامغة» على استخدامه
ال ـك ـي ـمــاوي ،نـفــى ال ـم ـقــداد اس ـت ـخــدام هــذه

األس ـل ـحــة الـكـيـمــاويــة أو حـتــى امـتــاكـهــا،
ً
م ــذك ــرا بـ ــأن دم ـش ــق ق ــدم ــت ك ــل م ــا لــديـهــا
لمنظمة حـظــر األس ـل ـحــة الـكـيـمــاويــة وتــم
ت ــدم ـي ــره ــا ع ـل ــى ب ــواخ ــر وب ـ ـ ــدول غــرب ـيــة،
متهمة منظمة «الـخــوذ البيضاء» بفبركة
تقارير مزورة بدعم من بريطانيا وألمانيا
واالستخبارات األميركية.
واس ـت ـش ـهــد ال ـم ـق ــداد ب ـخ ـســارة الـنـظــام
ً
لمواقع حيوية وحساسة جدا في السنوات
الـمــاضـيــة ول ــم يـتـهـمــه ال ـغ ــرب بــاسـتـخــدم
ً
الكيماوي ،الفـتــا إلــى أن «السرعة بتنفيذ
األميركيين عدوانهم على مطار الشعيرات

ف ــي أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي يـ ــدل ع ـلــى دراي ـت ـهــم
بخطط المسلحين الستخدامه».
ً
إنسانيا ،أعلنت األمم المتحدة والهالل
األحـمــر عــن وص ــول قافلة إغــاثــة مــن تسع
شاحنات تنقل إم ــدادات صحية وغذائية
لما يصل إلــى  7200شخص إلــى الغوطة
الشرقية المحاصرة ،وذلــك للمرة األولــى
م ـن ــذ أواخـ ـ ـ ــر ن ــوف ـم ـب ــر وبـ ـع ــد شـ ـه ــور مــن
مـنــاشــدة الـنـظــام إصـ ــدار األوراق الــازمــة
ووقف إطالق النار.
(عواصم -وكاالت)

إردوغان يطلع الملك سلمان على تطورات األوضاع في سورية
تلقى الـعــاهــل الـسـعــودي الـمـلــك سـلـمــان بن
ً
ً
عبدالعزيز اتصاال هاتفيا من الرئيس التركي
رجب طيب أردوغــان أمس األول تناول تطوير
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت
وال ـق ـض ـيــة ال ـس ــوري ــة .وأوردت وك ــال ــة االن ـب ــاء
السعودية (واس) أن الجانبين بحثا القضايا
ذات االهتمام المشترك ،السيما تطورات األحداث
في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
ونقلت وكالة "األنــاضــول" التركية أمس عن
مصادر رئاسية أن إردوغان أطلع الملك سلمان

على معلومات حول عملية "غصن الزيتون" في
منطقة عفرين شمال غربي سورية.
وأوضح إردوغان أن "العملية التركية تحظى
ً
أيضا بدعم العرب واألك ــراد والتركمان ،الذين
أجبرهم اإلرهابيون على النزوح عن منازلهم،
وستتيح ألهالي المنطقة العودة إلى منازلهم"،
ً
مشيرا إلى أن عملية أستانة ومؤتمر سوتشي
أجــزاء متممة لمسار جنيف ،الذي أعرب الملك
سلمان عن دعمه له وللجهود الدولية الرامية
إليجاد حل للقضية السورية.

وأضافت المصادر أن الجانبين أكــدا "إيالء
أهـمـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى وح ــدة ال ـت ــراب ال ـســوري
وإيـجــاد حــل سياسي لــأزمــة وزي ــادة التعاون
وبذل الجهود المشتركة في هذا المجال" .وشدد
الـجــانـبــان على تصميم بلديهما على تعزيز
الـعــاقــات الثنائية أكـثــر ،كما أك ــدا أن "الــزيــارة
التي سيجريها ولــي العهد محمد بن سلمان
لتركيا ،خــال الفترة المقبلة ،لتبادل وجهات
النظر في المسائل الثنائية واإلقليمية ،تحظى
بأهمية كبيرة".

●

بيروت  -ةديرجلا

•

بغياب وجوه بارزة من حلفائه،
مثل رئيس حزب "القوات اللبنانية"
سـمـيــر جـعـجــع ،وان ـس ـحــاب حــزب
"الكتائب اللبنانية" ،أحيا رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ،أمــس،
الذكرى الـ  13الغتيال والده رئيس
الحكومة السابق رفيق الحريري،
في مجمع "البيال" ،وسط بيروت،
بحضور بعض أعداء األمس ،مثل
وزير العدل سليم جريصاتي ،الذي
ك ــان أب ــرز المناهضين للمحكمة
ال ــدول ـي ــة ال ـخــاصــة بـلـبـنــان وأث ــار
حضوره استنكار البعض.

لبنان يسدد ميزانية «المحكمة»
رغم وجود حزب الله وحلفائه ضمن الحكومة اللبنانية ،أعلنت المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان ،والتي تحقق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية
رفيق الحريري وغيره من القيادات السياسية والصحافيين ،والتي تتهم
حزب الله بقتل الحريري" ،أنها تسلمت منالحكومة اللبناني ة مساهمة
ً
لبنان في ميزانية المحكمة لعام  ،"2018مشيرة إلى أن "الحكومة اللبنانية
ّ
حولت الثالثاء إلى الحساب المصرفي للمحكمة كامل مساهمة لبنان
البالغة  28.827.533مليون يورو ،والتي تشكل  49في المئة من ميزانية
المحكمة".

بـمــاحـقــة الـمــذنـبـيــن ،إضــافــة إلــى
حـ ـص ــري ــة ال ـ ـسـ ــاح بـ ـي ــد الـ ــدولـ ــة،
والتزام القرارات الدولية الخاصة
بلبنان خصوصا ."1701
ّ
وش ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى أن "ه ـ ـن ـ ــاك مــن
يريد خطف صوتكم بالمزايدات
والـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــارات ال ــرن ــان ــة ل ـت ـقــدي ـمــه
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــض ،وهـ ــم
سيخيبون .منذ أشهر ّ
عدة نسمع
ن ـظ ــري ــات ف ــي ال ـب ـلــد ع ــن ان ت ـيــار
المستقبل سـيــذ هــب ا ل ــى تحالف
خماسي ،أو سيعود الى تحالفات
مع القوات والكتائب واالحرار ،وأن
تيار المستقبل سيكون الخاسر
االكـبــر .وذلــك ألن تيار المستقبل
مفلس وليس لديه مال .هذه أكبر
اهانة لكم لجمهور رفيق الحريري،
وتـ ـعـ ـبـ ـي ــر وق ـ ـ ــح ع ـ ــن أن ن ــاخ ـب ــي
المستقبل أصواتهم تباع وتشترى
يصوتون عن قناعة وقرار حر"،
وال ّ ً ّ
م ــؤك ــدا "أن ـن ــا قبلنا ال ـت ـحــدي ،أنــا
وأنتم وكل الشباب والشابات ،نعم
نحن ليس لدينا مال لالنتخابات،
ونرفض أي تحالف مع حزب الله".
في موازاة ذلك ،قبيل ساعات من
وصول وزير الخارجية األميركي
ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون إلـ ـ ــى ب ـي ــروت
ف ــي زيـ ـ ــارة ه ــي األولـ ـ ــى ل ـم ـســؤول
أميركي كبير بهذا المستوى في

وقع وزير الخارجية األردني
أيمن الصفدي ،أمس ،مذكرة
تفاهم مع وزير الخارجية
األميركي ريكس تيلرسون
تتعلق بالدعم األميركي للمملكة.
وستقدم الواليات املتحدة
لألردن ،بموجب املذكرة التي
تمتد خمس سنوات  ،دعمًا
سنويًا بقيمة  1.275مليار دوالر.
وأوضح تيلرسون ،أن املذكرة
تتضمن زيادة في الدعم بقيمة
 27في املئة عن املذكرة السابقة.
وقال الصفدي إن الدعم سيساعد
اململكة على مواجهة تحدياتها
االقتصادية وتلبية االحتياجات
التنموية والدفاعية.
من ناحية أخرى ،أعلن وزير
الخارجية األميركي ،أن الوضع
النهائي للقدس وحدودها أمر
عائد لألطراف املعنية ،مشددًا
على أن إدارة الرئيس دونالد
ترامب ملتزمة بالسالم في
الشرق األوسط ،وأن خطتها من
أجل السالم باتت جاهزة.

مجزرة داخل شاحنة
لمهاجرين في طرابلس

قتل  23مهاجرًا بينهم نساء
وطفل ،وأصيب نحو مئة بجروح
في حادث اصطدام شاحنة كانت
تقلهم قرب بني وليد على بعد
 170كلم جنوب شرقي طرابلس.
وكان أكثر من  300مهاجر
غالبيتهم من اريتريا والصومال
على منت الشاحنة عند انقالبها
عند الصباح ،على بعد  60كلم
من بني وليد.
وتعد بني وليد نقطة عبور
للمهاجرين اآلتني من الصحراء
نحو السواحل الليبية ،التي
تجرى فيها عمليات املغادرة
السرية في البحر املتوسط إلى
أوروبا.

• جعجع يغيب عن «ذكرى  14شباط» وجريصاتي يحضر
• تيلرسون «يدور الزوايا» عشية زيارته لبيروت
وشـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـح ــري ــري فـ ــي كـلـمـتــه
ع ـل ــى أن "قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـنـ ــأي بــال ـن ـفــس،
ه ــو عـ ـن ــوان أس ـ ــاس م ــن ع ـنــاويــن
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـدي ،وت ـث ـب ـي ــت لـ ـبـ ـن ــان فــي
م ــوقـ ـع ــه ال ـط ـب ـي ـع ــي ،دولـ ـ ــة تـقـيــم
أفضل العالقات مع الدول العربية
وترفض أي إساءة لها .والقرار لم
ً
ُ
تخذ ليكون حبرا على ورق ،من
ي ّ
قرار تتخذه الدولة ،عليه
يوقع على ٍ
احترام هذا القرار".
واتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــري بـ ـع ــض
ّ
خـ ـص ــوم ــه ب ــأنـ ـه ــم "يـ ـعـ ـلـ ـم ــون أن
ال ـمــواج ـهــة الـسـيــاسـيــة الحقيقية
بين تـيــار المستقبل وح ــزب الله،
ّ
وأن م ــا ي ـقــو مــون ب ــه ل ــم يمكنهم

عائلة العودة تزوره
للمرة األولى منذ توقيفه

واشنطن ّ
تقدم مليار دوالر
مساعدات ّ
لعمان

الحريري :سأخوض االنتخابات دون مال وضد «حزب الله»
من الحصول على ذرة واحــدة من
رص ـي ــد حـ ــزب ال ـل ــه وح ـل ـفــائــه فــي
االنتخابات .لكنهم يراهنون على
أن ي ـت ـص ـيــدوا ف ـتــات ال ـم ــوائ ــد في
تيار المستقبل ،ليجعلوا من هذا
الفتات و جـبــة انتخابية يستقيد
منها مرشحو الحزب وحلفاؤه"،
ّ ً ّ
مــؤكــدا أن "الــذيــن يــزايــدون علينا
يعرفون أن أكثر ما يمكن تحقيقه
هو إضعافنا لمصلحة حزب الله،
وهم فعليا يعملون لدى حزب الله".
ّ
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن "أ سـ ـ ــا ب ـ ـ ـيـ ـ ــع
قـلـيـلــة تـفـصـلـنــا ع ــن االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،ال ـت ــي ن ــراه ــن ع ـل ــى أن
ت ـك ــون ن ـق ـطــة ت ـح ــول ف ــي حـيــاتـنــا
الـبــرلـمــانـيــة ،وخ ــال ّاي ــام سنعلن
أسماء المرشحين ،وندخل حلبة
االنـتـخــابــات تحت مظلة الرئيس
رفـيــق ال ـحــريــري .وبــرنــامـجـنــا في
تـ ـي ــار ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ل ــان ـت ـخ ــاب ــات،
ه ــو إع ـ ــادة االع ـت ـب ــار ل ــزم ــن رفـيــق
ال ـح ــريــري ،م ـحـ ّـرريــن مــن ضـغــوط
الوصاية ومتسلقين على اكتاف
الدولة والقانون".
ّ
وجـ ـ ــزم الـ ـح ــري ــري بـ ـ ــأن "ه ـن ــاك
ثــوا بــت ال يمكن للبلد أن يستقر
م ــن دونـ ـه ــا ،مـنـهــا االحـ ـك ــام الـتــي
سـتـصــدر عــن الـمـحـكـمــة الــدول ـيــة،
فـهــي مـلــزمــة لـلـسـطــات الـلـبـنــانـيــة

سلة أخبار

استطاعت عائلة الداعية
السعودي سلمان العودة زيارته
للمرة األولى في سجن ذهبان
في مدينة جدة السعودية ،منذ
توقيفه في سبتمبر املاضي.
وذكر نجله عبدالله ،أن "العائلة
اطمأنت على صحة الشيخ ،وأنه
بحالة طيبة ومفعم بالحياة
كعادته" .أضاف "األجواء
إيجابية" ،متمنيًا أن يكون
األسوأ قد انتهى.
يذكر أن العودة ،وهو أحد أبرز
رجال الدين في السعودية ،كان
أوقف في منتصف سبتمبر
املاضي ،ضمن حملة اعتقاالت
أكدت السلطات أنها موجهة
ضد أشخاص يعملون "ملصلحة
جهات خارجية ضد أمن اململكة
ومصالحها".

تيلرسون وإيران
إلى ذلك ،شدد وزير الخارجية األميركي
ريكس تيلرسون أمس على ضرورة سحب
إي ــران لميليشياتها مــن ســوريــة وإفـســاح
ال ـم ـجــال لـتـحـقـيــق ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي وفــق
م ـق ــررات وقـ ــرار مـجـلــس األم ــن رق ــم ،2254
ً
مشيرا إلى انزعاج الواليات المتحدة من
المواجهة في اآلونــة األخيرة بينها وبين
إسرائيل وزعزعة أمن المنطقة.
وأكد تيلرسون ،خالل مؤتمر صحافي
م ــع ن ـظ ـيــره األردن ـ ـ ــي أي ـم ــن ال ـص ـف ــدي ،أن
الــواليــات المتحدة تحتاج إليـجــاد سبيل
لمواصلة العمل في اتجاه واحد مع تركيا
ً
حليفتها في حلف شمال األطلسي ،معربا
عن أمله في إجراء محادثات بشأن التعاون
للحد من تهديد حدودها.
وع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ،داف ـ ــع م ـس ـت ـشــار مــرشــد
إيران األعلى علي أكبر واليتي عن الوجود
ً
العسكري لطهران في سورية ،معتبرا أنه
مشروع وجاء بناء على دعوة من دمشق،
ً
مطالبا القوات األميركية بالمغادرة.
وبينما شدد واليتي على أن «من يجب
أن يغادروا سورية هم من دخلوها دون إذن
من الحكومة الشرعية» ،اعتبر نائب وزير
الخارجية السوريفيصل المقداد واشنطن
ً
تريد إطالة أمد الحرب ،مؤكدا أنها «ارتكبت
جريمة حرب عندما هاجمت قوات شعبية
تحارب داعش في دير الزور».
وهدد المقداد بأن دمشق كما أسقطت
ال ـطــائــرة اإلســرائـيـلـيــة قـبــل أي ــام ستسقط
أي طــائــرة مـعــاديــة فــي األج ــواء الـســوريــة،
ً
معتبرا أن األجواء السورية «ليست مباحة
أمام الغزاة».
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األردن يتجاهل طلبًا عراقيًا
لتسليم رغد صدام حسين
الحريري وإلى جانبه وزير العدل سليم جريصاتي في «البيال» أمس
عـهــد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ميشال
عون ،حاول الوزير األميركي ،الذي
يـنـتـمــي إل ــى واح ـ ــدة م ــن اإلدارات
ً
األمـيــركـيــة األك ـثــر تـصـمـيـمــا على
مكافحة حزب الله «تدوير الزوايا»
مع الحزب ومع الحكومة اللبنانية،
التي يشارك حزب الله في االئتالف
المكون لها.
وش ـ ّـدد الــوزيــر األمـيــركــي ،الــذي
ت ـن ـت ـظــره مـ ـف ــاوض ــات ص ـع ـبــة فــي
ب ـيــروت ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مع
نظيره األردني أيمن الصفدي أمس
على أن «ح ــزب الـلــه يتأثر بــإيــران
ً
وهذا ليس مجديا لمستقبل لبنان
ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـط ــوي ــل ،ل ـكــن يجب
االع ـتــراف بــأن حــزب الـلــه جــزء من
العملية السياسية في لبنان».
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،أن
«ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تــدعــم لبنان

ً
ً
ً
ديـمـقــراطـيــا ح ــرا بـعـيــدا عــن نفوذ
ً
أي طرف» ،معتبرا أن «لبنان يتخذ
خـ ـ ـط ـ ــوات إيـ ـج ــابـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن ع ــدم
مشاركة حــزب الله فــي النزاعات»
خارج البالد ،بما في ذلك اليمن.
ّ
وشـ ـ ـ ـ ــدد ت ـ ـي ـ ـلـ ــرسـ ــون ع ـ ـلـ ــى أن
«مـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـي ـس ــت م ـ ــع ال ـش ـع ــب
اللبناني أو الحكومة اللبنانية ،بل
هي مع حزب الله».
ً
وردا على سؤال حول اإلجراءات
التي تتخذها الــواليــات المتحدة
بـ ـح ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،ومـ ـ ـ ــدى تـ ـج ــاوب
ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة م ـع ـهــا ،قــال
ت ـ ـي ـ ـلـ ــرسـ ــون« :ن ـ ـحـ ــن عـ ـل ــى ب ـ ّـي ـن ــة
بقضايانا مع حزب الله كمنظمة
إره ــاب ـي ــة ،ومـشـكـلـتـنــا لـيـســت مع
الشعب اللبناني ،وال مع الحكومة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ون ـ ـحـ ــن نـ ـ ـح ـ ــاول أن

(رويترز)

نكون دقيقين في اإلجــراءات التي
نـتـخــذهــا ح ـتــى ال نـلـحــق ال ـضــرر
ً
بــالـشـعــب ال ـل ـب ـنــانــي» ،م ــؤك ــدا في
الوقت نفسه «أننا نحتاج إلى دعم
مــن ا لـحـكــو مــة اللبنانية للتعامل
ب ـ ـكـ ــل وضـ ـ ـ ـ ــوح وحـ ـ ـ ـ ــزم مـ ـ ــع هـ ــذه
األن ـش ـط ــة ،ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا حــزب
الله ،والتي هي غير مقبولة لباقي
العالم».
وسـ ـيـ ـبـ ـح ــث تـ ـيـ ـل ــرس ــون مــع
المسؤولين اللبنانيين التوتر
مـ ـ ــع إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل حـ ـ ـ ــول الـ ـ ـج ـ ــدار
الحدودي والبلوك  9النفطي في
البحر المتوسط ،المتنازع عليه
بين الطرفين ،بعد رفض بيروت
ً
اقتراحا لمساعد وزير الخارجية
ديفيد سارتفيلد بتقاسم البلوك
 9بنسبة  60فــي ا لـمـئــة للبنان
و 40إلسرائيل.

كشف مصدر حكومي مطلع
أن األردن تجاهل مذكرة من
الحكومة العراقية طلبت فيها
تسليم رغد صدام حسني ،مشيرًا
إلى أن عمان تلقت أكثر من مرة
الطلب ذاته من بغداد.
وأضاف املصدر ،أن األردن اعتاد
تجاهل كافة تلك املذكرات،
وال يعلق عليها ،بسبب أن رغد
تقيم في األردن بصفة وألسباب
إنسانية ،مشددًا على أن رغد
ملتزمة بأدب الضيافة وال
تتدخل بالشؤون السياسية
ال للعراق وال لغير العراق.
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الريجاني يجهض مساعي «نواب نجاد» لطرح الثقة بروحاني
اتهام رجل أعمال بارز بالتجسس في إطار قضية «األستاذ الكندي»
طهران  -فرزاد قاسمي

أجهض رئيس مجلس الشورى
اإليراني علي الريجاني محاولة
حثيثة حركتها جبهة الرئيس
السابق أحمدي نجاد الستجواب
الرئيس الحالي حسن روحاني
ً
تمهيدا لحجب الثقة عنه ،على
خلفية األوضاع االقتصادية
في وقت فشلت قبضة الحكومة
الحديدية وتدابيرها في
السيطرة على سعر صرف
التومان مقابل الدوالر
األميركي.

أكد عضو اللجنة االقتصادية
ف ــي مـجـلــس الـ ـش ــورى اإلي ــران ــي،
أحمد اناركي محمدي ،أن بعض
نـ ـ ــواب ال ـم ـج ـل ــس ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا
قــد وقـعــوا على طلب استجواب
رئيس الجمهورية حسن روحاني
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ــده ــور األوضـ ـ ــاع
االقتصادية سحبوا تواقيعهم.
وق ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــدي ،إن ال ـس ـحــب
ج ـ ـ ــاء ب ـ ـهـ ــدف إف ـ ـس ـ ــاح الـ ـمـ ـج ــال
أم ــام روحــانــي إلنــابــة مسؤولين
اقتصاديين في حكومته لإلجابة
ً
عن استفسارات النواب ،مضيفا
أن ــه ف ــي ح ــال نـجـحــت اإلج ــاب ــات
الحكومية في إقناع النواب فمن
الـمـتــوقــع أن ينسحب ع ــدد أكبر
ممن و قـعــوا عريضة استجواب
رئيس الجمهورية.
ولـفــت إل ــى أن الـقــانــون يخول
ال ـم ـج ـل ــس اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ال ـ ـ ـ ــوزراء
ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،غ ـي ــر أن
المجلس ال يملك سلطة سحب
ال ـث ـقــة م ــن ن ـ ــواب أو مـسـتـشــاري
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،م ـم ــا مـكــن
البعض من المراوغة وعدم تلبية
طلب نواب للحضور إلى المجلس
لإلجابة عن أسئلة.
ول ـجــأ ال ـن ــواب إل ــى اسـتـهــداف
روح ــان ــي ،بـعــد أن رف ــض رئيس
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي وم ـ ـسـ ــاعـ ــدي
ومـسـتـشــاري الــرئـيــس الحضور
ً
للمجلس أخيرا.

جبهة نجاد

اعتقال مئات
الصرافين...
والحكومة تفشل
في تثبيت سعر
«التومان»

وقــام أنصار الرئيس السابق
م ـ ـح ـ ـمـ ــود أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ن ـ ـ ـجـ ـ ــاد ف ــي
الـمـجـلــس وال ـم ـعــروفــون بــ"جـهــة
بايداري" (الصمود) بجمع تواقيع
ثلثي نواب المجلس الستجواب
روحــانــي بحجة فـشــل الحكومة
في تنفيذ وعودها لحل المشاكل
االقتصادية للبالد.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب نـ ـ ـ ـ ــواب "الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود"
الرئيس بإقالة فريقه االقتصادي
واخـتـيــار أشـخــاص أكـثــر كـفــاءة،
ولوحوا بالتصويت على حجب
الثقة عن حكومته في حال امتنع.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" م ــن أحــد
نواب التيار اإلصالحي الموالي
ل ــروح ــان ــي ،أن رئ ـيــس المجلس
علي الريجاني توسط بين النواب
ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة واسـتـطــاع

إقناع روحاني بإلزام مستشاريه
ومساعديه االقتصاديين ورئيس
ال ـم ـصــرف ال ـم ــرك ــزي بــالـحـضــور
ل ـلــرد عـلــى اس ـت ـف ـســارات اللجنة
االقـتـصــاديــة كــي يـفــض الـخــاف
بين المجلس والحكومة.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ،إن ال ــرئ ـي ــس
واف ــق عـلــى إقــالــة بـعــض أعـضــاء
ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي مـ ـق ــاب ــل
انصراف المجلس عن استجوابه
والتصويت على حجب الثقة عن
الحكومة.
وانتقد النائب الداعم لرئيس
الجمهورية أعضاء "ائتالف اميد"
(األمل) الذين دخلوا المجلس في
ائتالف مشترك بين اإلصالحيين
ً
وأنـصــار روحــانــي قــائــا" :معظم
هـ ـ ــؤالء دخـ ـل ــوا ال ـم ـج ـلــس بــاســم
داعمي روحــانــي ،لكنهم انقلبوا
ً
ض ــده أخ ـي ــرا ،وب ـ ــدأوا يـحــاولــون
ً
رك ـ ـ ـ ـ ــوب األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواج تـ ـ ـخ ـ ــوف ـ ــا م ــن
خسارتهم في االنتخابات المقبلة
أو يقومون بمقايضة تواقيعهم
مقابل مناصب عالية يحصلون
عليها ألقربائهم في الحكومة".

قبضة حكومية
في غضون ذلك ،شنت األجهزة
األم ـن ـي ــة ح ـم ـلــة اع ـت ـق ــاالت بحق
سماسرة السوق الموازي للعملة،
بعد إلقاء البنك المركزي الالئمة
عليهم بشأن التدهور التاريخي
الذي يشهده سعر صرف التومان
اإليراني أمام الدوالر األميركي.
واع ـت ـق ـلــت ال ـس ـل ـطــات األمـنـيــة
أمــس أكثر من ألفي شخص ،في
س ـ ــوق ل ـل ـع ـم ـلــة ال ـص ـع ـب ــة وس ــط
طهران ،قبل أن تطلق  1800منهم
وت ـب ـق ــي ع ـل ــى احـ ـتـ ـج ــاز ال ـب ـق ـيــة
للتحقيق معهم.
وأفادت تقارير بأن السلطات
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ــإغ ـ ــاق
م ـ ــا يـ ــز يـ ــد عـ ـل ــى  755ح ـس ــاب
م ـصــرفــي لـ ـ "س ـم ــاس ــرة عـمـلــة"،
لـ ـك ــن ت ــدابـ ـي ــره ــا لـ ــم ت ـن ـج ــح فــي
تثبيت سعر التومان الذي واصل
الهبوط.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
"قـبـضـتـهــا ال ـحــديــديــة" إلخـضــاع
س ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـمـ ـل ــة ق ـ ـ ــام الـ ـمـ ـص ــرف
ال ـم ــرك ــزي ب ــإرس ــال أس ـم ــاء آالف
االيرانيين الذين قاموا بالتعامل

نجاد :يسجنون األشخاص من دون سبب ثم يعلنون انتحارهم
حضر الــرئـيــس اإليــرانــي الـســابــق محمود
أح ـمــدي ن ـجــاد وال ـم ـئــات مــن أن ـص ــاره ،أمــس،
إلى مقر محكمة في إيران ،مرافقين المساعد
السابق للرئيس السابق حميد بقائي ،المتهم
بصرف أموال كان يريد الحرس الثوري دفعها
كرشا لقادة أفارقة.
بــالـعـمـلــة الـصـعـبــة خ ــال يـنــايــر
الـمـنـصــرم إل ــى إدارة ال ـضــرائــب،
كي يتم التحقيق في سبب تعامل
ً
هــؤالء بالعملة الصعبة تمهيدا
ل ـفــرض غ ــرام ــات ورسـ ــوم عليهم
تـصــل إل ــى ثــاثـيــن فــي الـمـئــة من
قيمة تعامالتهم.
إضافة إلى ذلك ،أقفلت شرطة
ال ـت ـح ــري ع ـش ــرة م ــراك ــز ص ــراف ــة
مـ ــرخ ـ ـصـ ــة تـ ـبـ ـي ــن أن ـ ـه ـ ــا ق ــام ــت
ببيع العملة ا ل ــذي كــان يوفرها
المصرف المركزي لها في "السوق
ال ـ ـسـ ــوداء" واع ـت ـق ـلــت أصـحــابـهــا
وموظفيها.
وقام المصرف المركزي بضخ
مــا يــزيــد عـلــى  3م ـل ـيــارات دوالر
ف ــي الـ ـس ــوق خ ـ ــال األس ـبــوع ـيــن
األخـ ـي ــري ــن ل ـل ـجــم ارت ـ ـفـ ــاع سـعــر
العملة األميركية.
مـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ــد ن ــائ ــب

ومنعت السلطات نـجــاد ،المحسوب على
األصوليين لكنه يتخذ مسارا مستقال ،وقد
اص ـطــدم اك ـثــر مــن م ــرة مــع الـمــرشــد اإليــرانــي
األعلى علي خامنئي ،من الدخول الى المحكمة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي دفـ ـع ــه ال ـ ــى اط ـ ــاق ت ـصــري ـحــات
ً
قوية خــارج مقر المحكمة ،مهاجما السلطة

رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لمجلس ال ـشــورى ،علي كريمي،
أن ال ـل ـج ـنــة س ـت ـس ـت ـجــوب وزي ــر
االق ـت ـص ــاد م ـس ـعــود كــربــاس ـيــان
بسبب تخلف وزارته عن تحصيل
مبلغ  900مليون دوالر ،كغرامات
ع ــن ت ـخ ـل ـفــات ج ـم ــرك ـي ــة ل ـشــركــة
"سامسونغ" الكورية.
وجـ ـ ــاء ال ـت ـح ــرك ع ـل ــى خـلـفـيــة
إح ـجــام اللجنة المنظمة ل ــدورة
األلـ ـع ــاب ال ـش ـتــويــة ال ـم ـقــامــة في
كوريا الجنوبية ،عن تقديم هدايا
ألعـ ـض ــاء بـعـثــة طـ ـه ــران ،ق ـبــل أن
تتراجع وتعتذر.

شبكة تجسس
ف ــي س ـي ــاق مـنـفـصــل ،تــواصــل
ال ـج ــدل ال ــدائ ــر ب ـش ــأن مــابـســات
وفــاة األستاذ الجامعي الناشط

ال ـق ـضــائ ـيــة ،وق ــائ ــا إن ه ــذه األخـ ـي ــرة "ت ـقــوم
ب ــاع ـت ـق ــال األش ـ ـخـ ــاص دون س ـب ــب ،ث ــم تعلن
انهم انتحروا في السجن ،من دون تحمل اي
م ـســؤول ـيــة" ،ف ــي اش ـ ــارة إل ــى ح ــادث ــة األس ـتــاذ
الكندي .وفي الصورة نجاد أمام المحكمة أمس.
(ارنا)

ب ـم ـج ــال ال ـب ـي ـئ ــة ،ك ـ ـ ــاووس سـيــد
إمـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ،داخـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـج ـ ــن ت ــاب ــع
لـ"الحرس الثوري".
وجـ ــاء ذل ــك غـ ــداة تــأك ـيــد كـنــدا
أنـ ـه ــا ت ـض ـغــط ع ـل ــى طـ ـه ــران مــن
أجل أخذ توضيحات حول وفاة
الناشط مزدوج الجنسية ،واتهم
المدعي العام في طهران ،عباس
جعفري دولــت ،إمامي باالنتماء
إل ـ ـ ـ ــى ش ـ ـب ـ ـكـ ــة ت ـ ـج ـ ـسـ ــس ت ــابـ ـع ــة
لوكالة االستخبارات األميركية
والموساد اإلسرائيلي.
وقال المدعي العام إن المنظمة
التي أسسها إمامي أنشئت "قبل
عقد" مــن الــزمــن كستار لتجميع
"م ـع ـل ــوم ــات س ــري ــة ف ــي م ـجــالــي
ال ــدف ــاع والـ ـص ــواري ــخ" ع ـبــر زرع
كاميرات بحجة مراقبة البيئة.
وأوضح جعفري ،أن أبرز ممول
ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة هـ ــو مـ ــواطـ ــن إي ــران ــي

يحمل الجنسيتين البريطانية
واألميركية وع ـ ّـرف عنه المدعي
ال ـعــام بــال ـحــروف األولـ ــى السمه
"م .ط" ،وهي إشــارة على األرجح
لـ ـم ــراد ط ــاهـ ـب ــاز ،رج ـ ــل األعـ ـم ــال
الثري والعضو في مجلس إدارة
الـجـمـعـيــة الـبـيـئـيــة وكـ ــان ضمن
معتقلين الشهر الفائت.
وال تـعـتــرف إي ــران بـمــزدوجــي
الجنسية وتعاملهم كمواطنين
إي ــران ـي ـي ــن ،م ــا ي ـحــرم ـهــم م ــن أي
زيارات أو مساعدات قنصلية.
وفي وقت سابق ،طالبت أسرة
إم ــام ــي ب ــإج ــراء ت ـشــريــح لجثته
رافـضــة مــا أعلنته الحكومة عن
قبول العائلة التفسير الرسمي
بأنه انتحر بعد عرضها لتسجيل
م ـج ـت ــزأ يـ ـب ــدو ف ـي ــه أنـ ــه يـسـتـعــد
لالنتحار.

الشرطة توصي باتهامه بالفساد ...وائتالفه يتماسك
تلقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو ،ال ــذي يتولى
رئـ ــاسـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي إس ــرائ ـي ــل
بصورة متواصلة منذ عام ،2009
بـعــد فـتــرة أول ــى بـيــن عــامــي 1996
و ،1999أمس ،صفعة قوية ،بعد أن
أوص ــت الـشــرطــة الـقـضـ َ
ـاء بتوجيه
اتهامات له بالفساد.
إال أن نتنياهو ( 68عاما) ،الذي
ي ـت ــزع ــم حـ ــزب "ل ـي ـك ــود" (ال ـي ـم ـيــن)
وي ـقــود ائ ـتــافــا حـكــومـيــا ضعيفا
لــد يــه أغلبية بسيطة ب ـ  66مقعدا
في الكنيست من أصل  ،120اليزال
بعيدا عــن الـسـقــوط ،ألسـبــاب عدة
 ،أبــرزهــا الـفــراغ السياسي الكبير
الــذي تعيشه إســرائـيــل ،بعد موت
الجيل األول من المؤسسين والقادة
التاريخيين ،إضافة الــى االنهيار
الكبير ا ل ــذي يعيشه حــزب العمل
اليساري ،الذي كان يتداول السلطة

مع اليمين المحافظ على الطريقة
األوروبية.
وأم ـ ـض ـ ــى نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ال ـ ـ ـ ــذي ال
ي ـنــاف ـســه أي خ ـص ــم واضـ ـ ــح عـلــى
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ح ــال ـي ــا ،فــي
السلطة أكـثــر مــن أحــد عـشــر عاما
حتى اآلن ،ويمكنه أن يتقدم على
ديفيد بــن غــوريــون مــؤســس دولــة
إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن ح ـي ــث م ـ ــدة ب ـقــائــه
ف ــي ال ـح ـكــم ،إذا اس ـت ـمــرت الــواليــة
التشريعية الحالية حتى نهايتها
في نوفمبر .2019
وس ــارع نـتـنـيــاهــو ،ف ــور صــدور
بيان الشرطة الذي يوصي رسميا
الـ ـقـ ـض ــاء ب ـت ــوج ـي ــه تـ ـه ــم ال ـف ـس ــاد
واالحـتـيــال واسـتـغــال الثقة اليه،
بعد تحقيق مستمر منذ عامين،
الــى إلـقــاء كلمة متلفزة ،أكــد فيها
مجددا بــراء تــه وعلى عزمه البقاء
في منصبه.

ً
زوما يواجه تصويتا لسحب
الثقة بعد رفضه التنحي

زوما مع زوجاته الثالث في صورة أرشيفية
رف ــض الــرئـيــس الـجـنــوب إفــريـقــي جــاكــوب زومــا
االهتمام بالدعوات الرسمية المطالبة باستقالته،
منتقدا تحركات الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني
اإلفريقي" ،التي تهدف إلى عزله ،واصفا إياها بأنها
"ظالمة جدا".
وقال زوما ،في أول تعليقاته العلنية بعد يوم من
مطالبة الحزب الحاكم له رسميا باالستقالة" ،أراها
ظالمة ،ظالمة جدا".
وخالل أكثر من أسبوع من المفاوضات مع اللجنة
التنفيذية للحزب الحاكم ،اضاف انه "لم يقدم أحد
أسبابا ،ولم يتمكن أحد من إبالغي بما اقترفت".
وحض "المؤتمر الوطني" زوما على االستقالة،

بسبب سلسلة من اتهامات الفساد ،لكن زوما نفى
امس أنه ارتكب أي خطأ ،وقال" :ليست هناك مشكلة.
ولم يكن أبدا هناك مشكلة".
وأعلن الحزب الحاكم امس أن البرلمان سيجري
تصويتا اليوم ،حول سحب الثقة من رئيس البالد،
وربما ينتخب خلفا له في اليوم نفسه.
وقال أمين صندوق الحزب بول ماشاتيلي" :من
المحتمل أن ننتخب رئـيـســا جــديــدا الـخـمـيــس أو
الجمعة" ،بافتراض هزيمة زوما في التصويت حول
الثقة ،مضيفا" :نرغب في اليقين ،ونود من الرئيس
القادم إلقاء خطاب حالة األمة من دون تأجيل".
(كيب تاون  -وكاالت)

البرلمان الهولندي يجدد
ثقته برئيس الوزراء

أحمدي نجاد مرافقا مساعده بقائي الذي مثل أمام المحكمة أمس في طهران (ارنا)

نتنياهو يتلقى صفعة ...وال يهتز
وق ــال بــوجــه منقبض" :ال قيمة
قانونية لهذه التوصيات في بلد
ديمقراطي" ،مضيفا أن "حكومتنا
ستكمل واليـتـهــا ،وأن ــا متأكد من
حـصــولــي عـلــى ثقتكم م ــرة أخــرى
فــي االنـتـخــابــات المقبلة" المقررة
في نوفمبر .2019
وأم ـ ـ ــس ق ـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو خ ــال
م ـشــارك ـتــه ف ــي مــؤت ـمــر لـلـسـلـطــات
المحلية بـتــل أب ـيــب" :أسـتـطـيــع أن
أؤك ــد لـكــم أن االئ ـت ــاف الحكومي
مستقر ،وال أنا وال أحد غيري لدينا
خـطــط إلجـ ــراء ان ـت ـخــابــات مـبـكــرة.
سـ ـن ــواص ــل ال ـع ـم ــل م ـع ــا مـ ــن أج ــل
مصلحة المواطنين اإلسرائيليين
الــى حين انـتـهــاء والي ــة" الحكومة
عام .2019
وندد نتنياهو بتقرير الشرطة
ق ــائ ــا إن ــه "م ـل ــيء بــال ـث ـغــرات مثل
الجبنة السويسرية" ،وانتقد بشدة

سلة أخبار

وزيــر المالية السابق يائير البيد
الذي تم تقديمه كشاهد رئيس في
إحدى قضايا الفساد ،موضحا أن
البيد "تعهد بإسقاطي بأي ثمن".
وأضاف" :في السنوات األخيرة،
كنت موضوع ما ال يقل عن  15من
الـمــراجـعــات والتحقيقات ،انتهى
ب ـع ـض ـه ــا بـ ـت ــوصـ ـي ــات الـ ـش ــرط ــة،
ك ـمــا ح ــدث ه ــذا ال ـم ـس ــاء .ك ــل هــذه
الـ ـمـ ـح ــاوالت ل ــم ت ـس ـفــر ع ــن ش ــيء.
وهــذه الـمــرة أيـضــا ،فــإن األم ــور لن
تؤدي الى أي شيء".
وب ـع ــد تــوص ـيــة ال ـش ــرط ــة ،بــات
ال ـق ــرار الـنـهــائــي اآلن بـيــد الـنــائــب
العام ،افيشاي مندلبليت ،الذي قد
يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن
يحسم هذه المسألة.
ورغــم ذلــك ،قالت وزي ــرة العدل،
إياليت شاكيد ،إن توجيه االتهام
ً
رسميا الى رئيس الحكومة ال يعني

معارضون يتظاهرون ضد نتنياهو أمام مقره في القدس أمس (أ ف ب)
أنه سيكون مجبرا على االستقالة.
وانـتـقــد وزي ــر التعليم ،نفتالي
بنييت ،الــذي يتزعم حــزب "البيت
الـ ـيـ ـه ــودي" ال ـي ـم ـي ـنــي ال ـم ـت ـطــرف،
ال ـع ـضــو ف ــي االئـ ـت ــاف الـحـكــومــي
ولديه  8مقاعد في الكنيست ،سلوك
رئيس الوزراء ،لكنه أكد أنه سيبقى
في االئتالف بانتظار قرار المدعي
العام للحكومة حول القضية.
والقضية األولــى ضد نتنياهو
هي تلقي هدايا بقيمة عشرات آالف

الهدايا ،على سبيل المثال سيغار
فــاخــر شـغــوف بــه ،مــن أثــريــاء مثل
الملياردير األسترالي جيمس باكر،
والمنتج اإلسرائيلي الهوليوودي
أرن ـ ـ ـ ــون مـ ـيـ ـلـ ـك ــان .كـ ـم ــا اع ـت ـب ــرت
الشرطة أن هناك فسادا في صفقة
سرية كان نتنياهو يحاول إبرامها
مـ ــع صـ ــاحـ ــب ج ـ ــري ـ ــدة "ي ــديـ ـع ــوت
أحرونوت" ،أرنون موزيس ،لضمان
ت ـغ ـط ـيــة إي ـجــاب ـيــة ف ــي الـصـحـيـفــة
األوسع انتشارا في إسرائيل.

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ــال زع ـ ـيـ ــم ح ــزب
"ال ـع ـمــل" (ال ـي ـســار) ال ـم ـعــارض آفــي
غــابــاي إن "عـهــد بيبي (نتنياهو)
انتهى" .وأضاف أن "من واجب كل
شـخـصـيــة عــامــة مـحـتــرمــة تـعــزيــز
سلطة الشرطة والقانون ،والعمل
على إنهاء مسيرة الحكومة التي
يقودها نتنياهو".
(القدس  -وكاالت)

إصابة رجل حاول اقتحام «األمن القومي» بواشنطن
محامي ترامب يطالبه بـ  130ألف دوالر دفعها لممثلة إباحية
أص ـي ــب أمـ ــس ش ـخــص ب ــال ــرص ــاص ،وتــم
توقيفه ،بعدما حاول اقتحام مقر وكالة األمن
القومي االميركية (إن إس آي) بسيارته في
محيط العاصمة واشنطن .وفتحت الشرطة
ً
تحقيقا.
وب ـثــت مـحـطــة "إن بــي ســي ن ـيــوز" صــورا
ل ـس ـيــارة سـ ـ ــوداء ربــاع ـيــة ال ــدف ــع اصـطــدمــت
بالحواجز التي تحمي مجمع "فــورت ميد"
الــذي يحظى بحراسة أمنية مشددة ،وبدت
آثار الرصاص على الزجاج األمامي للسيارة.
وش ــوه ــد شـخــص وث ـقــت يـ ــداه يـجـلــس على
حافة الرصيف .وقال ناطق باسم وكالة األمن
القومي إن الوضع تحت السيطرة.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض أن "ال ــرئـ ـي ــس
أبـلــغ بــإطــاق ال ـنــار فــي ف ــورت مـيــد .أفـكــارنــا
وصلواتنا مع كل األشخاص الذين تأثروا".
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أع ـلــن مــايـكــل كــوهـيــن،
الـمـحــامــي ال ـخــاص لـلــرئـيــس األم ـيــركــي ،انــه
دفع  130الف دوالر من أمواله الخاصة الى
الممثلة اإلباحية ستيفاني كليفورد المعروفة
بـ "ستورمي دانيالز" ،والتي قالت انها أقامت
عالقة مع قطب العالقات في .2006
وفي بيان الى صحيفة "نيويورك تايمز"،
أوضح كوهين أن ترامب لم يسدد له المبلغ
الــذي ُدفــع الــى كليفورد ،مضيفا أن "عملية
الدفع كانت قانونية".
وتابع البيان أن "مؤسسة ترامب أو حملته
ال عــاقــة لهما بالصفقة مــع كـلـيـفــورد ،وأي

منهما لم تسدد لي المبلغ بشكل مباشر أو
غير مباشر" ،مضيفا أن "عملية الدفع كانت
قانونية ،ولــم تكن مساهمة الــى الحملة أو
تكاليف ضمنها".
وكــانــت وســائــل إعــام أميركية أوردت أن
عملية الدفع تمت قبل شهر على االنتخابات
الرئاسية فــي نوفمبر  2016إلبـقــاء العالقة
سرا.
وكان ترامب مواطنا عاديا في  2006عندما
أقام عالقة على ما يبدو مع ستورمي دانيالز.
لكنه كان متزوجا ،ولم يكن قد مضى أربعة
أشهر على والدة ابنه.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ح ــذر رؤس ـ ــاء أج ـهــزة
استخبارات أميركية من أن روسيا ستحاول
ال ـتــدخــل ف ــي ان ـت ـخــابــات الـتـجــديــد النصفي
للكونغرس هــذا ال ـعــام ،بــاسـتـخــدام وسائل
التواصل االجتماعي لنشر دعاية وتقارير
مضللة مثلما فـعـلــت فــي حـمـلــة انـتـخــابــات
الرئاسة في .2016
وقال مدير وكالة االستخبارات المركزية
( س ـ ـ ــي آي إي) ،مـ ــا ي ـ ــك ب ــو مـ ـبـ ـي ــو ،و م ــد ي ــر
االستخبارات الوطنية ،دان كواتس ،ومدير
مكتب التحقيقات الـفـيــدرالــى (إف بــي آي)،
كريستوفر وراي ،أمــام لجنة االستخبارات
خ ــال جلسة اسـتـمــاع فــي مجلس الشيوخ
ح ـ ــول الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـع ــال ـم ـي ــة ،إن "روسـ ـي ــا
ستستهدف ا نـتـخــا بــات الـتـجــد يــد النصفي
في ."2018

وأكــد بومبيو" :لقد رأيـنــا نشاطا ونوايا
روس ـ ـيـ ــة ت ــؤث ــر فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـم ـق ـب ـلــة،
ونتوقع أن تواصل روسيا استخدام وسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي الــدعــائ ـيــة وال ــراي ــات
الــزائ ـفــة والـنــاطـقـيــن المتعاطفين ووســائــل
أخرى من أجل التأثير للبناء على مجموعة
واسـ ـع ــة م ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات ،وم ـ ــن أج ـ ــل ت ـفــاقــم
الفجوات االجتماعية والسياسية في الواليات
المتحدة".
وأكد أنه "يجب أال يكون هناك شك في أن
روسـيــا تــرى أن جـهــودهــا السابقة ناجحة،
وتعتبر االنتخابات النصفية لعام  2018هدفا
محتمال لعمليات التأثير الروسي".
مــن جـهـتــه ،ح ــذر كــواتــس مــن أن "الـخـطــر
الحالي للصراع العالمي أعلى من أي وقت
مضى منذ نهاية الحرب ال ـبــاردة" .وقــال إن
"خطر الـصــراع بين ال ــدول بما فــي ذلــك بين
القوى العظمى أكبر من أى وقت مضى منذ
نهاية الحرب الباردة" .وأشار إلى أن "الجهات
الفاعلة الخبيثة" ،ومنها روسيا والصين،
ستستخدم تكتيكات عدة ،بما في ذلك الحرب
الـسـيـبــرانـيــة وال ـم ـع ـلــومــات لـتـحــدي الـنـفــوذ
األميركي في جميع أنحاء العالم.
على صعيد آخر ،أعلنت السفارة األميركية
فــي المكسيك أن موظفا لديها تــو فــي أثناء
تسلقه قمة جبل بيكو دي أوريــزابــا األعلى
في المكسيك.
(واشنطن  -وكاالت)

ّ
جدد البرلمان الهولندي
ثقته برئيس الوزراء مارك
روته إثر استقالة وزير
خارجيته هالبي زيلسترا
غداة إقراره بأنه كذب في
شأن حضوره اجتماعا
مثيرا للجدل مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين
قبل سنوات.
وتم التصويت على
سحب الثقة من الحكومة
بعيد اعالن الوزير خالل
جلسة برلمانية طارئة
استقالته من الحكومة.
وقال الوزير البالغ 49
عاما بأعين دامعة" :ال
أرى أي خيار آخر اليوم
غير تقديم استقالتي الى
جاللة الملك".
ّ
وعين زيلسترا وزيرا
للخارجية قبل أربعة
أشهر فقط ،وأتت
استقالته قبل ساعات من
زيارة كان مقررا ان يقوم
بها الى موسكو للقاء
نظيره الروسي سيرغي
الفروف.
ولم يعرف على الفور
مصير الزيارة.

مادورو غير مرحب به
في قمة األميركتين

أكدت حكومة بيرو،
أن الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو
غير مرحب به في قمة
األميركتين المقررة في
أبريل ،بسبب "التدهور
الخطير" الذي تواجهه
المؤسسات الديمقراطية
لبالده.
وأعلنت ذلك وزيرة
الخارجية كايتانا
ألخوفين لـ"مجموعة
ليما" التي تتكون من
 14دولة في األميركتين
والتي تنتقد مادورو
وتراقب الوضع في
فنزويال.
وقالت ألخوفين في
بيان مشترك لمجموعة
ليما إن "انتهاك" النظام
الدستوري والديمقراطي
في فنزويال "يمثل عقبة
أمام مشاركة فنزويال
في القمة".

برلسكوني :أنا مثل النبيذ
كلما كبرت أصبحت أفضل

تحدث رئيس وزراء
إيطاليا السلبق سيلفيو
برلسكوني مازحا في
شأن تقدم عمره امس،
قائال إن أعوامه الـ81
جعلته أفضل مثل
زجاجة النبيذ القديمة.
وقال في خطاب انتخابي
لرابطة كولديريتي
اإليطالية للزراعة" :أنا
مثل النبيذ الجيد ،كلما
كبرت أصبحت أفضل
واآلن أنا في حال ممتاز".
ويتمتع برلسكوني،
الذي تولى منصب
رئيس الوزراء ثالث
مرات ،بعودة سياسية
جيدة ،بعدما نجا من
إدانة بالتهرب الضريبي
والخروج من البرلمان
وعملية قلب مفتوح.
ويتقدم االئتالف
المحافظ الذي يقوده
برلسكوني في
استطالعات الرأي قبل
االنتخابات العامة
المقررة في الرابع من
مارس المقبل ،ولكن ال
يمكن لبرلسكوني نفسه
الترشح بسبب سجله
الجنائي.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

حبس جنينة بتهمة «تهديد السلطة» وواشنطن تتابع
• البرلمان :سياسات تركيا في «المتوسط» عدائية • منافس السيسي يطلق برنامجه االنتخابي اليوم

سلة أخبار
ً
بركات رئيسا
للتعبئة واإلحصاء

القاهرة  -أيمن عيسى وخالد عبده وأحمد بركات ونهى رجب

بتهمة إشاعة أخبار كاذبة
«تضر باألمن القومي» على
خلفية تصريحاته بشأن
وثائق مهمة قال إنها في
حوزة رئيس أركان الجيش
السابق سامي عنان ،قررت
النيابة العسكرية المصرية
حبس رئيس الجهاز المركزي
المستشار
للمحاسبات السابق ً
هشام جنينة 15 ،يوما على
ذمة التحقيقات ،في حين
دخلت الواليات المتحدة على
الخط ،مؤكدة أنها تتابع مسار
القضية.

ً
مقتل  15تكفيريا
في سيناء والحكومة
تغلظ عقوبة إيواء
اإلرهابيين

ق ـ ـ ـ ــررت الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
المصرية حبس ر ئـيــس الجهاز
الـمــركــزي للمحاسبات السابق،
ال ـم ـس ـت ـشــار ه ـش ــام ج ـن ـي ـنــة15 ،
ً
يوما ،على ذمة التحقيقات ،على
خلفية تصريحاته بشأن احتفاظ
رئ ـيــس أرك ـ ــان ال ـج ـيــش «ال ـفــريــق
ُمستدعى» سامي عنان ،بوثائق
وأدلـ ـ ـ ـ ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـك ـش ــف ب ـعــض
مالبسات أحداث ثورة  25يناير
ً
 2011وما تالها ،زاعما بأن هذه
الوثائق تكشف الجهة التي تقف
ً
خلف قتل الثوار ،مهددا بنشرها
ح ــال ت ـعــرض ع ـن ــان ،الـمـحـبــوس
ً
حاليا ،ألي مكروه.
وذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «األه ـ ـ ـ ــرام»
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة أم ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـن ـي ــاب ــة
العسكرية وجهت عــدة اتهامات
لـجـنـيـنــة م ــن بـيـنـهــا أنـ ــه «اشـ ــاع
ً
أخبارا كاذبة تؤدي إلى اإلضرار
بـ ـ ــاألمـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي وال ـ ـم ـ ـسـ ــاس
بالمؤسسة العسكرية وتهديد
السلطة».
الجدير بالذكر أن جنينة ،أقاله
السيسي من منصبه في مارس
 ،2016وأ ع ـ ـلـ ــن عـ ـن ــان تـسـمـيـتــه
ً
نــائ ـبــا ل ــه ح ــال تــرشــح وفـ ــاز في
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة ،قـبــل
أن تـعـلــن ال ـمــؤس ـســة الـعـسـكــريــة
رفضها ترشحه ،وتلقي القبض
عليه بتهمة ار تـكــاب التحريض
عـلــى مــؤسـســات الــدولــة وتــزويــر
م ـ ـ ـحـ ـ ــررات رس ـ ـم ـ ـيـ ــة 23 ،ي ـن ــاي ــر
الماضي.
علي طــه محامي جنينة ،قال
إ نــه حضر التحقيق مــع موكله،
داخـ ــل ال ـن ـيــابــة ال ـع ـس ـكــريــة ،بعد
توجيه تهمة إشاعة أخبار كاذبة
ً
له ،موضحا أن النيابة العسكرية
واج ـهــت جنينة بــالـفــريــق عـنــان،
الذي أنكر كل ما نسبه له جنينة،
فيما اكتفى األخير بترديد عبارة:
«حسبي الله ونعم الوكيل» ،وفق
حديث المحامي.
مصدر رفيع المستوى ،أشار
إلــى أن جهات التحقيق عرضت
عـلــى ع ـنــان تـصــريـحــات جنينة،
ً
ً
لـكـنــه نـفــاهــا كـلـهــا نـفـيــا قــاطـعــا،
ووق ـ ــع ع ـل ــى إق ـ ـ ــرار ك ـت ــاب ــي بــأنــه
ال يملك أي مستندات أو أوراق

رس ـم ـيــة ت ـضــر ب ــاألم ــن ال ـقــومــي،
ف ـي ـمــا صـ ــرح س ـم ـيــر ع ـن ــان نجل
ال ـفــريــق ،ب ــأن والـ ــده ت ـقــدم ببالغ
ضد جنينة وتصريحاته.
ق ـض ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ج ـن ـي ـنــة
ً
أخ ـ ــذت أب ـ ـعـ ــادا دولـ ـي ــة أم ـ ــس ،إذ
أعلنت الناطقة باسم الخارجية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة هـ ـيـ ـث ــر ن ـ ـ ـ ـ ــورت ،أن
الواليات المتحدة تتابع القضية،
وقالت خالل المؤتمر الصحافي
الدوري لها« :نتابع قضية توقيف
جنينة ونحن على علم بها ،نحن
نــدعــم عـمـلـيــة انـتـخــابـيــة شفافة
وذات مصداقية فــي مصر ،لهذا
تحدث الــوزيــر ريكس تيلرسون
عن أهمية ضمان الوصول الكامل
والحر إلى صناديق االقتراع كي
يتمكن الناس من التصويت».
ن ـ ــورت أش ـ ــارت إلـ ــى أن وزي ــر
الخارجية األميركية ناقش خالل
زيــارتــه القاهرة األحــد الماضي،
م ـلــف ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان وقـضــايــا
االعـ ـتـ ـق ــاالت وك ـش ـف ــت أن نــائــب
الــرئـيــس األم ـيــركــي مــايــك بنس،
ناقش مع مسؤولين مصريين 20
يناير الماضي ،قانون الجمعيات
األهلية «الذي نشعر نحوه بقلق
شديد».

البيان السابع
إلى ذلك ،واصلت قوات الجيش
والشرطة أمس ،فعاليات «العملية
الشاملة سيناء  ،»2018لتطهير
شـ ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة الـ ـمـ ـص ــري ــة مــن
اإلرهــابـيـيــن ،إذ أص ــدرت القيادة
العامة للقوات المسلحة البيان
رقم سبعة ،الذي أعلنت فيه «مقتل
ً
ً
 15عنصرا تكفيريا ،خالل تبادل
إلطـ ـ ــاق الـ ـنـ ـي ــران ،ف ــي عـمـلـيــات
أ م ـ ـ ــس األول ،ل ـي ـص ــل إ ج ـم ــا ل ــي
مــن تــم الـقـضــاء عليهم مـنــذ بــدء
ً
العملية إل ــى  53إرهــاب ـيــا ،فيما
ً
دمــرت الـقــوات الجوية  11هدفا،
بـخــاف اكـتـشــاف وتــدمـيــر مركز
إرسال (إعادة إذاعة) أعلى إحدى
الهيئات الجبلية».
الحكومة الـمـصــريــة ،برئاسة
شريف إسماعيل ،وبينما أعلنت
خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــا األسـ ـب ــوع ــي،

أصدر الرئيس المصري،
ً
عبدالفتاح السيسي ،قرارا
ً
جمهوريا ،نشر أمس األول
في الجريدة الرسمية ،بتعيين
ً
اللواء خيرت بركات رئيسا
للجهاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء ،مدة عام،
بدرجة وزير.
ً
جاء تعيين خيرت بركات خلفا
للواء أبوبكر الجندي الذي
تولى حقيبة التنمية المحلية
منذ منتصف يناير الماضي،
ويهتم جهاز التعبئة بجمع
المعلومات وتحليلها في
مختلف الجوانب االقتصادية،
وأهمها التعداد السكاني
ً
وإعالن معدل التضخم شهريا.

ً
اإلفراج عن  421سجينا
بمناسبة عيد الشرطة
لتخفيف
مصري يحمل طفلين أمــس داخــل مقر خصصه الستقبال أســر أطفال يعالجون من السرطان بمستشفى «»57357
ً
األعباء عن أهالي المحافظات البعيدة عن القاهرة.ويتيح الرجل وهو جزار أطلق عليه ً«بابا ظاظا» ألسر األطفال اإلقامة مجانا
في المقر المجاور للمستشفى الكائن بحي السيدة زينب مادام أطفالهم يتلقون عالجا بالمستشفى ،وال يشترط عليهم سوى
(رويترز)
تقديم شهادة طبية من المستشفى وبطاقة الهوية						.
دعـمـهــا الـكــامــل للجيش ،وافـقــت
أمــس ،على تعديل بعض أحكام
«قانون مكافحة اإلرهاب» ،لتغليظ
عقوبة إي ــواء أو المساعدة على
إخفاء إرهابيين.

البرلمان وأنقرة
العملية العسكرية الشاملة،
التي تقوم بها القوات المصرية،
ال ـت ــي أع ـل ــن فـيـهــا ع ــن اس ـت ـخــدام
قـطــع بـحــريــة مـثــل «الـمـيـسـتــرال»
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،ت ــأت ــي بــال ـتــزامــن
م ــع تـصــاعــد ال ـتــوتــر ف ــي منطقة
ش ــرق الـبـحــر الـمـتــوســط الغنية
بالغاز الطبيعي ،إذ رفضت تركيا
اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية»
ب ـيــن م ـصــر وقـ ـب ــرص ،ث ــم منعت
عمليات التنقيب عــن ا ل ـغــاز في

الـمـيــاه االقـتـصــاديــة القبرصية،
ً
مما تعتبره القاهرة تهديدا غير
مباشر لها.
رئـ ـي ــس ال ـب ــرل ـم ــان ال ـم ـص ــري،
علي عـبــدالـعــال ،عـ َّـبــر عــن موقف
ً
ب ــاده ،واصـفــا سياسات الــدولــة
التركية بـ «العدائية المرفوضة»،
بشأن حقوق مصر ،وأضاف خالل
اس ـت ـق ـبــالــه رئ ـي ــس ب ــرل ـم ــان دول
البحر المتوسط ،بدرو روكو ،أن
الدور التركي «غير مقبول».

اتصال روسي
فــي األث ـن ــاء ،ص ــرح المتحدث
الرسمي باسم وزارة الخارجية
ال ـم ـصــريــة ،أح ـمــد أب ــو زيـ ــد ،بــأن
وزي ــر الـخــارجـيــة ســامــح شكري
الموجود في العاصمة اإلسبانية

«داعش» يحاول إيقاظ
«األرامل السوداء»

مجانية لسكان شمال سيناء
سلع
ً
ً

 65منفذا متحركا لتغطية احتياجات العريش وبئر العبد
●

شمال سيناء  -مصطفى سنجر

في الوقت الذي دخلت «عملية سيناء
 ،»2018يــوم ـهــا الـ ـس ــادس أمـ ــس ،أعـلــن
ال ـج ـيــش ال ـم ـصــري احـ ـت ــواءه الـنـتــائــج
السلبية للحملة على األهالي المقيمين
فــي شمال سيناء الـحــدوديــة مــع قطاع
غــزة وإســرائ ـيــل ،حيث دفــع بشاحنات
محملة بـ «عبوات من المواد الغذائية»
ً
لتوزيعها مـجــانــا على األهــالــي ،بغية
تــرطـيــب األجـ ـ ــواء ،بـعــد إح ـكــام الــرقــابــة
عـ ـل ــى م ـ ــداخ ـ ــل ش ـ ـمـ ــال س ـ ـي ـ ـنـ ــاء ،ل ـم ـنــع
تسلل عناصر إرهابية خالل فعاليات
العمليات الشاملة.
مؤسسات فــي الــدولــة بــدأت التحرك
لـتــوفـيــر ال ـس ـلــع ،وقـ ــال م ـحــافــظ شـمــال
سيناء الـلــواء عبدالفتاح حــرحــور ،في

َّ
تصريحات ،إن القوات المسلحة وزعت
ً
ً
 65م ـن ـفــذا مـتـحــركــا لـلـسـلــع الـغــذائـيــة،
تضمنت خضراوات ولحوما ودواجن،
لتغطية مركزي «العريش» و«بئر العبد».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ج ــام ـع ــة
ال ـعــريــش ح ـبــش الـ ـن ــادي إن الـجــامـعــة
ستفتح عدة منافذ لتوفير الخضراوات
والداوجن بأسعار ُمخفضة ،في حين
لفت المدير العام للتموين في العريش،
ف ـت ـحــي راش ـ ـ ــد ،إل ـ ــى أن م ـن ــاف ــذ وزارة
ً
ال ـت ـمــويــن س ـت ـكــون مـفـتــوحــة ب ـ ــدء ا من
اليوم ،لضخ المواد الغذائية إلى رفح
والشيخ زويد.
أهـ ــالـ ــي شـ ـم ــال س ـي ـن ــاء اس ـت ـط ــاع ــوا
تنظيم أنفسهم لمواجهة ظروف الحرب،
التي يتمنون أن تنتهي بالقضاء على
ال ـع ـنــاصــر والـ ـب ــؤر اإلره ــابـ ـي ــة وعـ ــودة

األسواق والمحال التجارية إلى العمل،
ف ــي وقـ ــت أط ـل ــق ن ـش ـطــاء م ــن ال ـعــريــش
صفحة على موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» سموها «لجنة الـ  »20كمنصة
لـ ـل ــرب ــط بـ ـي ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن والـ ـجـ ـه ــات
ال ــرس ـم ـي ــة ،وت ـس ـه ـيــل ال ـت ـن ـقــل ودخـ ــول
ال ـب ـض ــائ ــع إل ـ ــى شـ ـم ــال س ـي ـن ــاء ،ون ـقــل
ال ـحــاالت الـمــرضـيــة الـطــارئــة بـسـيــارات
اإلسـ ـ ـع ـ ــاف ،وت ـح ــدي ــد م ــواق ــع األطـ ـب ــاء
والممرضين في األحياء السكنية.
انتصار األهالي على حاالت انقطاع
التيار الكهربائي ،ونقص بعض المواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة وغـ ـي ــاب ش ـب ـكــات اإلن ـتــرنــت
س ــاع ــات ط ــوي ـل ــة ،ت ـم ـثــل ف ــي ال ـج ـلــوس
داخ ــل ال ــدواوي ــن ،واستضافة الغرباء،
غير القادرين على العودة إلى ديارهم،
بسبب إغالق كثير من المداخل.

«اللجنة الدينية» في البرلمان ...معطلة
تصدت لـ «تجريم اإللحاد» و«الشذوذ» ولم تصدر تشريعات
●

القاهرة  -رانيا العبد

رغم أن الحاجة إلى صدور
ع ــدد مــن الـتـشــريـعــات المهمة
الـمـتـعـلـقــة بـتـجــديــد الـخـطــاب
الديني باتت ملحة ،فإن اللجنة
الدينية في البرلمان المصري
اك ـت ـفــت ب ـمــوقــف ال ـم ـت ـفــرج ،إذ
لـ ــم ت ـ ـصـ ــدر ،رغ ـ ــم مـ ـ ــرور أك ـثــر
مــن عامين على انـعـقــاد أولــى
ـواب،
ج ـ ـل ـ ـسـ ــات مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
م ـط ـلــع ي ـنــايــر  ،2016قــانــونــا
واح ـ ـ ـ ـ ًـدا ،واكـ ـتـ ـف ــى أع ـض ــاؤه ــا
ب ــالـ ـخ ــروج ل ــوس ــائ ــل اإلع ـ ــام
إلع ـ ـ ــان م ـ ـشـ ــروعـ ــات ق ــوان ـي ــن
ظلت إلى اآلن حبيسة األدراج،
مـثــل م ـشــروع قــانــون «تـجــريــم
اإلل ـ ـحـ ــاد» وآخ ـ ــر ع ــن «ت ـجــريــم
الشذوذ».
د و ر ا ال نـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا د ا أل و ل
ل ـ ـل ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان ،ش ـ ـهـ ــد م ـن ــاق ـش ــة
اللجنة ،التي يترأسها الرئيس
السابق لجامعة األزهر أسامة
العبد ٥ ،مشاريع قوانين ،هي

«ت ـن ـظ ـي ــم مـ ـم ــارس ــة ال ـخ ـطــابــة
وال ــدروس الدينية» ،و«إنـشــاء
بـ ـي ــت ل ـ ـلـ ــزكـ ــاة والـ ـ ـص ـ ــدق ـ ــات»،
وآخر يتعلق بـ «إعــادة تنظيم
األزهـ ــر» ،إلــى جــانــب «مـشــروع
قـ ـ ــانـ ـ ــون يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـضـ ـم ــان
االجـتـمــاعــي» ،وآخــر لـ «تنظيم
تأمين األســرة» ،وما صدر من
ت ـلــك ال ـت ـشــري ـعــات ل ــم ي ـكــن من
إنتاج اللجنة الدينية وحدها
بـ ــل اشـ ـت ــرك ــت ف ـي ــه «ال ـ ـشـ ــؤون
التشريعية».
أما في دور االنعقاد الثاني،
فتقدمت اللجنة بـ ـ  3مشاريع
قــوان ـيــن لــم ُيـكـتــب لـهــا ال ـنــور،
بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء قـ ـ ــانـ ـ ــون ت ــرم ـي ــم
وب ـ ـنـ ــاء الـ ـكـ ـن ــائ ــس ،ألنـ ـ ــه ك ــان
باالشتراك مع لجنة «الشؤون
التشريعية» ،بينما لم تصدر
ال ـل ـج ـن ــة ال ــدي ـن ـي ــة خ ـ ــال دور
االن ـع ـق ــاد ال ـثــالــث الـ ــذي ت ــدور
ً
جلساته حاليا أي قوانين.
وكيل اللجنة الدينية ،عمرو
ح ـ ـمـ ــروش ،ق ـ ــال ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»

إن «اللجنة ستناقش قوانين
ق ــدي ـم ــة خ ـ ــال دور االن ـع ـق ــاد
ال ـح ــال ــي ع ـلــى رأسـ ـه ــا قــانــون
اإللحاد».
وذك ـ ــر أن «األول ـ ــوي ـ ــات هــي
التي تحكم التشريعات تحت
ال ـق ـبــة» ،م ــؤك ـ ًـدا أن الـلـجـنــة لم
تـ ـت ــوان ع ــن ت ـجــديــد ال ـخ ـطــاب
الـ ــدي ـ ـنـ ــي ،وت ـ ـقـ ــوم ب ـم ـهــام ـهــا،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن األه ـ ــم ه ــو أن
تـقــدم اللجنة مــا يـحـتــاج إليه
المجتمع ،وليس بكم ما تقدمه
من القوانين.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رف ـ ـ ـ ــض الـ ــوك ـ ـيـ ــل
الثاني للجنة الدينية ،شكري
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــدي ،فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
لـ «الجريدة» أي تلميحات تتهم
اللجنة بالتقاعس وعدم القيام
بــدورهــا ،وقــال« :اللجنة تقوم
بواجبها على أكمل وجه ،وكان
لها السبق في دعــوة مختلف
المسؤولين لمواجهة اإلرهاب
وعقد المؤتمر األول لإلرهاب،
وهي من أعدت أجندة المؤتمر

ً
ً
مدريد ،تلقى اتصاال هاتفيا من
نظيره الروسي سيرغي الفروف،
صـبــاح أم ــس ،ت ـنــاول الـتـطــورات
الخاصة بالقضية الفلسطينية،
وسبل تنسيق الجهود الدولية
لتشجيع الطرفين الفلسطيني
واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى اس ـت ـئ ـنــاف
ً
المفاوضات الثنائية ،فضال عن
تطورات األزمة السورية.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ك ـش ــف م ـصــدر
حـكــومــي ُم ـس ــؤول ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،
ً
أن م ـصــر أب ـل ـغــت رس ـم ـيــا ب ـقــرار
ع ـ ـ ــودة ال ـ ــرح ـ ــات ال ــروسـ ـي ــة فــي
العشرين من فبراير الجاري ،بعد
توقف نحو عامين ،وأن األجهزة
المعنية في مصر اجتمعت إلنهاء
اس ـت ـع ــدادات اسـتـقـبــال الــرحــات
الــروسـيــة الـتــي تـصــل إل ــى مطار
ً
الـ ـق ــاه ــرة الـ ــدولـ ــي ت ـ ـحـ ــديـ ــدا ،إذ

ستكون هناك لجنة مسؤولة عن
عمليات تأمين الطائرات الروسية
بمجرد النزول إلى المهبط.
ووس ـ ـ ـ ـ ــط ه ـ ـ ـ ـ ــدوء ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ــارع
السياسة المصرية ال يتناسب
م ــع أجـ ـ ــواء ان ـت ـخ ــاب ــات رئــاس ـيــة
ت ـج ــرى ال ـش ـهــر ال ـم ـق ـبــل ،أعـلـنــت
حملة المرشح الرئاسي موسى
م ـص ـط ـفــى م ــوس ــى ،أمـ ـ ــس ،أب ــرز
بنود برنامجه االنتخابي المقرر
إع ــان ــه الـ ـي ــوم ،وقـ ــال الـمـتـحــدث
باسم الحملة ،عادل عصمت ،إن
«البرنامج يسعى إلــى التشغيل
والتصدير وتشجيع الرأسمالية
ً
الوطنية ،فـضــا عــن طــرح أفكار
تحفز المواطنين على المشاركة
والـتـصــويــت وانـتـخــاب مــوســى»،
الـ ــذي ال ح ـظ ــوظ ل ــه ف ــي الـغــالــب
أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

●

ي ـق ــول ال ـن ــاش ــط ف ــي م ـج ــال الـتـنـمـيــة
الـمـحـلـيــة ب ـ ـقــريــة «الـ ـ ـس ـ ــادات» الـتــابـعــة
لمركز «بئر العبد» غرب العريش سامي
ال ـ ـهـ ــواري إن «الـ ــديـ ــوان م ـف ـتــوح ط ــوال
اليوم ألي شخص ال يستطيع العودة
إلى قريته».
العديد من أبناء «مركز بئر العبد»،
تــوقـفــوا بـجــوار الـطــريــق الــدولــي ،الــذي
يخترق مركزهم ،الستضافة أي عالق
ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ،وت ـق ــدي ــم ال ـم ـش ــروب ــات
واألطـ ـعـ ـم ــة لـ ــه ،ع ـن ــدم ــا بـ ــدت س ـي ــارات
لعالقين قادمين مــن «القنطرة شــرق»،
لم يتمكنوا من الوصول إلى العريش،
بـسـبــب إغـ ــاق ال ـمــدخــل الــرئ ـي ـســي لها
بشكل استثنائي بسبب الظروف األمنية
الطارئة ،فما كان لهم إال أن لجأوا إلى
أحد هذه الدواوين.

القاهرة  -ةديرجلا

أعلنت وزارة الداخلية
المصرية ،أمس ،اإلفراج بالعفو
عن باقي المدة لـ  139من
ً
المساجين ،فضال عن  282من
ً
المسجونين شرطيا ،بمناسبة
االحتفال بعيد الشرطة وذكرى
ثورة يناير .2011
وقالت الوزارة إن قطاع
مصلحة السجون واصل
عقد لجانه لفحص ملفات
نزالء السجون على مستوى
الجمهورية ،لتحديد مستحقي
اإلفراج بالعفو عن باقي مدة
ً
العقوبة ،تنفيذا لقرار رئيس
الجمهورية الصادر بشأن
العفو عن باقي مدة العقوبة
بالنسبة إلى بعض المحكوم
عليهم ،بمناسبة االحتفال
بعيد الشرطة وثورة يناير.

طرح سندات بقيمة
 1.5مليار يورو

•

قال مرصد «الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة» التابع لدار اإلفتاء
المصرية في بيان أمس األول إن تنظيم «داعش» اإلرهابي يعتمد على
إحياء عدة فتاوى متطرفة قديمة ،تحث النساء على القيام بعمليات
انتحارية ،تحت مسمى «األرامل السوداء» ،في محاولة لتعويض قلة
المقاتلين في صفوفه.
ً
ً
وعلق المرصد في بيان ،على نشر التنظيم إص ــدارا جديدا عبر
ّ
«وكالة أعماق» ،بعنوان «غزوة الثأر للعفيفات» ،يحث فيه نساء التنظيم
وذوي االحتياجات الخاصة ،ممن فقدوا أيديهم أو أرجلهم في المعارك،
على المشاركة في القتال وحمل السالح.
ورأى المرصد ان الـقــوة القتالية لتنظيم «داع ــش» اإلرهــابــي في
المناطق التي ينشط فيها في العالم العربي ،في تراجع حاد ،ما دفع
قادة التنظيم إلى تجنيد النساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة،
للمشاركة في القتال وحمل السالح لتعويض النقص العددي الحاد
الذي ُيعانيه التنظيم اإلرهابي المتمركز في سورية والعراق.
وأشــار المرصد الــى أن بعض مشاهد الفيديو أظهرت استعانة
التنظيم بالنساء ،إلى جانب ظهور أحد المقاتلين من ذوي اإلعاقة،
والذي فقد إحدى ساقيه في المعارك.

بعد ساعات من إعالن الحكومة
المصرية من بيعها سندات
دولية قيمتها أربعة مليارات
دوالر ،كشف وزير المالية
عمرو الجارحي ،أمس ،أن بالده
ستبدأ في محادثات مع بنوك
أوروبية خالل شهر فبراير
الجاري لطرح سندات دولية
بقيمة  1.5مليار يورو.
ونجحت وزارة المالية في
إصدار سندات دولية بقيمة
أربعة مليارات دوالر على ثالث
شرائح ،بعائد جيد ،في ضوء
طلبات شراء تخطت  12مليار
دوالر خالل الساعات األولى من
اإلعالن عن الطرح.

سالم« :الشاملة» مستعدة للتعامل مع االنتحاريين
القاهرة  -هيثم عسران

اعتبر رئيس جهاز االستطالع في المخابرات
الحربية السابق ،الخبير في أكاديمية ناصر
العسكرية ،اللواء نصر سالم ،أن توقيت العملية ً
الشاملة «سيناء  »2018مناسب ولم يتأخر ،الفتا
في حوار مع «الجريدة» إلى أن ضخامة العملية
أصابت اإلرهابيين بالقلق ،وأن محاصرتهم في
شبه الجزيرة المصرية قد تدفعهم إلى تنفيذ
عمليات انتحارية .وفيما يلي نص الحوار:
• ك ـيــف تـ ــرى تــوق ـيــت اخ ـت ـي ــار الـعـمـلـيــة
الشاملة ّ سيناء 2018؟
 صــنــاع ال ـقــرار هــم األق ــدر وحــدهــم علىتحديد التوقيت األنسب ،بناء على دراسات
تقدير الموقف والمعلومات المتوافرة لديهم،
والـتــي ال يـكــون جميعها معلنا فــي حينه،
ألن العملية العسكرية عـنــدمــا ت ــدور على
األرض تكون هناك اعتبارات تجب مراعاتها،

والتوقيت تم اختياره بدقة وعناية ،فيوم
الـجـمـعــة ع ــادة ي ـكــون هــادئــا بــالـنـسـبــة إلــى
القوات ،وبعض المعلومات التي يرغب الرأي
العام في معرفتها قد يسبب إعالنها ضررا
للقوات ،وليس بالضرورة إعالنها فورا ،ألن
هناك حالة قلق بين اإلرهابيين في الوقت
ال ـحــالــي ،بسبب ضـخــامــة العملية وأع ــداد
القوات المشاركة فيها.

• الـبـعــض ي ــرى أن العملية تــأخــرت في
توقيتها نسبيا ،ما تعليقك؟
 العملية لــم تـتــأخــر ،لكنها ج ــاء ت فيالـتــوقـيــت الـمـنــاســب ،ألن الـعـقـيــدة القتالية
للجيش ال يمكن أن تستهدف مدنيين أبرياء،
بـسـبــب ق ـيــام اإلرهــاب ـي ـيــن بــاق ـت ـحــام الـكـتــل
السكانية واإلقامة وسط األهالي ،ولم يكن
ً
منطقيا إخالء المناطق السكنية لمواجهة
اإلرهابيين ،لذا فإن االستراتيجية واضحة
في التعامل مع اإلرهاب ،دون تضرر األهالي،
ً
خاصة أن اإلرهاب اتجه أخيرا إلى استهداف
األه ــال ــي ،بـعــد مـحــاصــرتــه ب ـص ــورة كبيرة
وتجفيف مصادر تمويله.
• لكن الرئيس أعلن بداية العملية قبل
أكثر من شهرين؟
 المرحلة األخطر من تنفيذ العمليات هيالتخطيط واإلعداد لها ،خاصة أن مواجهة
اإلرهـ ــاب لـيـســت سـهـلــة كـمــا يـظــن الـبـعــض،
على الرغم من ضعف إمكانات اإلرهابيين
مقارنة بــالـقــوات المسلحة ،لكن طبيعتهم
االنتحارية ،واعتمادهم على عنصر المفاجأة
فــي ال ـمــواج ـهــة ،بـمــا يـجـعــل مــن ال ـضــروري
التحرك بتأن وفــق تقدير الموقف ،خاصة
أن محاصرة اإلرهابيين في مكان والضغط

عليهم ،قد تدفع انتحاريين منهم إلى القيام
بردود فعل تكون نتيجتها مؤلمة ،وبالتالي
كـ ــان م ــن ال ـ ـضـ ــروري ال ـت ــأك ــد م ــن جــاهــزيــة
جميع الـقــوات لمحاصرة كــل األمــاكــن التي
يعتقد أنها تضم إرهابيين أو تحركات غير
طبيعية ،لتجنب أي رد فعل ،كما تم تأمين
جميع المنشآت الحيوية.
• ثـمــة ب ـيــانــات صـ ــدرت م ــن «الــداخ ـل ـيــة»
وأخــرى من المتحدث العسكري ،كيف ترى
إصدار البيانات من الجهتين؟
 هناك تنسيق كامل بين القوات المسلحةو»الــداخـلـيــة» مــن قبل بــدايــة العملية ،وتتم
مناقشة اختصاص كل جهة بشكل واضح،
والبيانات الصادرة مكملة لبعضها البعض.
• كيف ترى اإلجراءات التي اتخذت خالل
العملية في سيناء؟
 المنطقة التي تشهد العمليات يجريحـصــارهــا بشكل كــامــل ،وه ــذا أمــر طبيعي
يتطلب دعـمــا شعبيا أي ـضــا ،كـمــا أن طلب
المتحدث العسكري في بيانه للمواطنين،
اإلب ــاغ عــن أي تـحــركــات ،يــؤكــد أن الجيش
والـ ـش ــرط ــة ي ـع ـم ــان م ــع ال ـش ـع ــب م ــن أج ــل
مواجهة اإلرهاب.

ةديرجلا

•
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رياضة

ُ
الجهراء يلحق بالكويت الهزيمة
األولى في دوري ڤيڤا

الفائز عاد إلى المركز الثالث ...والخاسر واصل تصدره للقمة
حازم ماهر

فاز الجهراء على الكويت بنتيجة
 ،2-3وذلك ضمن منافسات
الجولة العاشرة لدوري ڤيڤا
لكرة القدم.

لـقــي ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
بنادي الكويت الخسارة األولى له
في الموسم الـجــاري 2018 /2017
بدوري ڤيڤا على يد الجهراء ،أمس،
بثالثة أهــداف لهدفين في الجولة
العاشرة للبطولة.
وب ـهــذه الـنـتـيـجــة رف ــع الـجـهــراء
رصـيــده إلــى  16نـقـطــة ،احـتــل بها
المركز الثالث ،فيما تجمد رصيد
ال ـك ــوي ــت ع ـنــد  25ن ـق ـطــة ،وم ـ ــازال
متربعا على قمة البطولة منفردا.
جــاء الـشــوط األول مــن المباراة
جـيــد الـمـسـتــوى ،وشـهــد  4أهــداف
دف ـعــة واحـ ـ ــدة ،أح ــرزه ــا الـفــريـقــان

بالتساوي ،لكن األخطاء الدفاعية
للفريقين فرضت نفسها بقوة على
أحداث هذا الشوط.
جــاءت الـبــدايــة سريعة مــن قبل
العـ ـب ــي الـ ـك ــوي ــت الـ ــذيـ ــن ف ــرض ــوا
إي ـقــاع ـهــم ع ـلــى م ـج ــري ــات األم ـ ــور،
ونجح المهاجم يعقوب الطراروة
ف ــي وضـ ــع األبـ ـي ــض ف ــي الـمـقــدمــة
بــالـهــدف ال ــذي أح ــرزه فــي الدقيقة
الـســادســة ،بعد أن حـ ّـول التمريرة
ال ـع ــرض ـي ــة ل ـف ـه ــد الـ ـعـ ـن ــزي داخـ ــل
الشباك.
ودخـ ــل الع ـب ــو ال ـج ـه ــراء أج ــواء
الـمـبــاراة بـقــوة بعد ال ـهــدف ،حيث

لعب فيصل زايــد تسديدة مدوية
من كرة حرة مباشرة في الدقيقة 22
تصدت لها عارضة حميد القالف،
لترتد الكرة إلى حمود ملفي الذي
تابعها برأسية متقنة في الشباك،
مـ ـح ــرزا هـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل ،وب ـع ــد 9
دقائق مرر زايد عرضية ارتقى لها
الكاميروني رونالدو محرزا هدف
التقدم ،ليترجم المستوى الجيد
الذي قدمه زمالؤه في الشوط األول.
وضغط العبو الكويت بعد أن
ش ـعــروا بــالـخـطــر ،وتـمـكــن يعقوب
الطراروة من إحراز هدفه الشخصي
ال ـث ــان ــي ،ل ـي ــدرك ال ـت ـع ــادل لـفــريـقــه

جانب من مباراة الكويت والجهراء (تصوير جورج رجي)
فــي الــدقـيـقــة  ،45واع ـتــرض العبو
ال ـج ـه ــراء وج ـه ــازه ــم ال ـف ـنــي على
ال ـهــدف ،على اعـتـبــار أن ال ـطــراروة
م ـت ـس ـلــا ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي نـفـتــه
اإلعادة التلفزيونية للعبة!
واس ـت ـمــرت األخ ـط ــاء الــدفــاعـيــة
ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،حـيــث ارتـبــك

دفــاع الكويت بشكل الفــت للنظر،
وفشلوا في إبعاد الكرة لتصل إلى
الكاميروني رونالدو الذي كان في
مكان مثالي داخل منطقة الجزاء،
ليسدد على يسار حميد القالف،
م ـح ــرزا ه ــدف ــه الـشـخـصــي الـثــانــي
وهدف الجهراء الثالث.

فرحة بالسالمية ...وغضب في القادسية

مباراة ودية دولية لألزرق
مع الكاميرون  25مارس

السالمية والقادسية قبل بدء المباراة أمس األول

اليوسف يشيد بفريقه ...والفهد ّ
يحمل اتحاد الكرة مسؤولية أخطاء الحكام

●

احمد حامد

عـ ــاشـ ــت جـ ـم ــاهـ ـي ــر ال ـس ــال ـم ـي ــة
والمنتمين إلى النادي فرحة غامرة
بالفوز على القادسية بهدفين من
دون رد ،في المباراة التي جمعت
بـيـنـهـمــا أم ــس األول ف ــي مستهل
م ـنــاف ـســات ال ـج ــول ــة ال ـع ــاش ــرة من
منافسات دوري فيفا لكرة القدم،
فــي حين صــب القدساوية ،ابتداء
م ــن رئ ـي ــس الـ ـن ــادي ال ـش ـيــخ خــالــد
الفهد ،جام غضبهم على الحكام،
واتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ،مـحـمـلـيــن إيــاهــم
مسؤولية الخسارة أمام السالمية.
وع ـ ـ ــزز ال ـس ــال ـم ـي ــة م ــوق ـع ــه فــي
وصافة الدوري برصيد  18نقطة،
فــي حين تجمد رصـيــد القادسية
ع ـن ــد  13ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـف ـقــد ال ـف ــري ــق،
بصورة كبيرة ،حظوظه في اللحاق
بالمتصدر الكويت.
واعتبر رئيس نــادي السالمية
الـشـيــخ تــركــي الـيــوســف أن أهمية
ال ـف ــوز تــأتــي م ــن أن ــه عـلــى حـســاب
الـفــريــق األبـ ــرز فــي ال ـكــويــت ،وقــال

ال ـيــوســف إن ال ـســال ـم ـيــة ق ــدم أداء
مميزا في المباراة ،كعادته دائما
أمام الكبار.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـش ــوار الي ـ ــزال
طويال ،وأن األداء المميز للفريق،
ضاعف من مسؤولياته للتقدم في
المسابقة.
واعترف اليوسف بأن القادسية
كــان يستحق الحصول على ركلة
جزاء في المباراة ،وأن هذا الركلة
في حال احتسابها ،كان من الممكن

أن تغير نتيحة المباراة.
من جانبه ،أكد مدرب السالمية،
عـبــدالـعــزيــز ح ـمــادة ،أن السالمية
اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد بـ ــري ـ ـقـ ــه فـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
ال ـقــادس ـيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـفــوز
المستحق مــن وجـهــة ن ـظــره ،يعد
بــدا يــة حقيقية للفريق للمنافسة
عـلــى األل ـق ــاب ،السـيـمــا أن الـفــريــق
ابـ ـتـ ـع ــد عـ ــن مـ ـسـ ـت ــواه فـ ــي بـعــض
المباريات خالل الفترة الماضية.
واعترف حمادة بأن هناك أخطاء

م ــن طــاقــم الـتـحـكـيــم ف ــي ال ـم ـبــاراة،
أبــرزهــا ع ــدم احـتـســاب ركـلــة جــزاء
صحيحة لمصلحة بــدر المطوع،
بـعــد تــدخــل م ــن م ــداف ــع الـســالـمـيــة
علي نادر.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،أع ـل ـنــت
الـشـيـخــة بـيـبــي ال ـي ــوس ــف ،تـكــريــم
العـبــي الـســالـمـيــة ،عـلــى مــا قــدمــوه
ف ــي مــواج ـهــة ال ـقــادس ـيــة ،وتـعــزيــز
موقعهم في وصافة الدوري.
مــن جــانـبــه ،صــب رئ ـيــس نــادي

القادسية ،الشيخ خالد الفهد ،جام
غضبه على رئيس االتحاد الكويتي
لكرة القدم ،مؤكدا أن رئيس االتحاد
الذي اختاره االتحاد الدولي لقيادة
لجنة التسوية ،غير مؤهل إلدارة
الكرة ،وهو ما انعكس على مستوى
التحكيم.
وأعــرب الفهد عن ثقته بالعبي
القادسية ،وقدرتهم على االستمرار
في المنافسة على األلقاب ،مطالبا
الجماهير بدعم الفريق.

شبيب يشيد بفوز التضامن على النصر
أش ـ ــاد رئ ـي ــس ج ـه ــاز كـ ــرة الـ ـق ــدم ب ـن ــادي
الـتـضــامــن ،خــالــد شبيب ،بالمستوى الــذي
قدمه الفريق األول في مباراة النصر ،الذي
توجوه بتحقيق الفوز األول لهم بدوري فيفا
بنتيجة كبيرة قوامها  4أهداف ،مضيفا أن
الفوز جاء عن جــدارة واستحقاق شديدين،
وهذا األمر ال يقلل من المنافس بالطبع.

وش ــدد شبيب عـلــى أن بـقــاء الـتـضــامــن في
دوري فيفا في الموسم المقبل ليس مستحيال.
وأكـ ـ ــد ش ـب ـيــب أن ال ـج ـم ـيــع داخـ ـ ــل الـ ـن ــادي
سيتمسكون بــاألمــل فــي البقاء حتى الدقيقة
األخيرة من زمن الجولة الختامية لدوري فيفا،
موضحا أن مصير التضامن يرتبط بكل تأكيد
بنتائج اآلخرين.

البرتقالي يسقط السماوي في دوري اليد

وأوض ــح شبيب أن مجلس اإلدارة صــرف
مكافأة قدرها  200دينار لكل العب عقب انتهاء
المباراة ،مبينا أن هناك قــرارا سابقا من قبل
المجلس بمنح الالعبين مكافأة مالية قدرها
 200دينار في حال تحقيق الفوز ،و 100دينار
في حال التعادل ،وذلك من أجل تحفيزهم لبذل
مجهودات مضاعفة في الفترة المقبلة.

وضغط العبو الكويت بقوة من
أجــل إدراك الـتـعــادل ،لكن مــن دون
ف ــائ ــدة ،بـعــد أن ذه ـبــت تـســديــدات
فهد العنزي وجمعة سعيد بعيدة
عن المرمى تــارة أو في العارضة،
أو تلك التي تصدى لها الحارس
بـنــدر سـلـيـمــان ،إل ــى جــانــب إبـعــاد

أحد المدافعين كرة يعقوب الطراوة
قبل أن تتخطى خط المرمى.
واكـ ـتـ ـف ــى الـ ـجـ ـه ــراء بـ ــاألهـ ــداف
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ،ول ـ ـجـ ــأ ال ـ ــى ال ـه ـج ـم ــات
الـمــرتــدة ،لينهي الـلـقــاء بـفــوز غال
لمصلحته عـلــى ح ـســاب متصدر
البطولة.

واع ـ ـت ـ ــرف بـ ـ ــأن الـ ـق ــادسـ ـي ــة مــر
ب ـ ـ ـظـ ـ ــروف صـ ـعـ ـب ــة فـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
السالمية ،في ظل غيابات مؤثرة
بــالـفــريــق بـسـبــب اإلص ــاب ــات الـتــي
ضـ ــربـ ــت بـ ـع ــض ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ق ـبــل
المباراة.
وكان الجهاز الفني في القادسية
بقيادة المدرب داليبور قد اضطر
إلــى استبدال مدافع الفريق خالد
إبراهيم ،قبل المباراة مباشرة ،بعد
شكواه من اإلصابة.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ع ـب ــرت
جماهير القادسية عن غضبها من
مستوى الحكم جاسم جعفر ،الذي
خــرج في حماية األمــن ،كما انتقد
بعض الالعبين ،ومــن بينهم بدر
ال ـم ـطــوع ،مـسـتــوى جـعـفــر ،ونـشــر
المطوع على صفحته الشخصية
ف ــي م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
"ت ــويـ ـت ــر" ل ـق ـطــة ت ـع ــرض ــه ل ــدخ ــول
عـنـيــف م ــن الع ــب ال ـســال ـم ـيــة علي
نادر ،معلقا "ودي أعرف من صجه،
واال كان يتغشمر"؟

أعلن رئيس لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون االتحاد الكويتي
لكرة القدم د .مشعل الشاهين ّ
الربيع إقامة مباراة ودية بين المنتخب
الوطني األول ونظيره الكاميروني بكامل نجومه في الكويت يوم
 25مارس المقبل.
وقال الربيع" :المباراة هي الودية األولى لألزرق على المستوى
ال ــدول ــي مـنــذ أك ـثــر مــن عــامـيــن ،وذل ــك بـسـبــب تعليق الـنـشــاط على
المستوى الخارجي".
وتابع "ستقام مباراة دولية ودية أخرى لألزرق يوم  19من الشهر
ذاته ،على أن يتم تحديد الطرف اآلخر للمباراة في وقت الحق".
ّ
الربيع إلــى أن المباراتين ستقامان ضمن أيــام روزنامة
وأشــار
االتحاد الدولي "الفيفا داي" من أجل صقل خبرات العبي منتخبنا
الوطني األول وتوفير احتكاك جيد لهم مع مدارس كروية مختلفة،
إلى جانب االرتقاء بمركز المنتخب الوطني في التصنيف الشهري
الذي يصدر عن االتحاد الدولي لكرة القدم.

األبيض والعنابي يخطفان
صدارة دوري تحت  17سنة
استغل فريقا الكويت والنصر
غـ ـي ــاب الـ ـجـ ـه ــراء ع ــن م ـنــاف ـســات
الجولة الحادية عشرة من دوري
الـنــاشـئـيــن تـحــت  17سـنــة مساء
أمس األول ،لينقضا على صدارة
الترتيب بعد فوز االبيض الكبير
عـلــى ال ـيــرمــوك بــربــاعـيــة نظيفة،
وانتصار العنابي الصعب على
ال ـســاحــل بــأرب ـعــة أه ـ ــداف مقابل
ثالثة.
ويتصدر الكويت الترتيب بـ21
نقطة ،متفوقا على النصر بفارق
األهداف ،ويأتي خلفهما الجهراء
في المركز الثالث وله  19نقاط بعد
غيابه عن مباريات الجولة بحكم
جدول المسابقة.
من جانب آخــر ،شهدت نهاية

مباراة القادسية والصليبيخات
أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ش ـ ـغـ ــب ب ـ ـعـ ــد تـ ـش ــاب ــك
بـ ـع ــض الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر م ـ ــع الع ـب ــي
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ،ل ـي ـض ـطــر حـكــم
اللقاء إلــى إنهائها قبل دقيقتين
مــن الــوقــت بــدل الـضــائــع ،وكانت
النتيجة تشير إلى تقدم القادسية
بهدف نظيف.
وف ـ ــي ب ـق ـيــة الـ ـمـ ـب ــاري ــات ،ف ــاز
ال ـش ـب ــاب ع ـل ــى ب ــرق ــان بــربــاع ـيــة
ن ـظ ـي ـف ــة ،وت ـ ـفـ ــوق خ ـي ـط ــان عـلــى
الـتـضــامــن  ،2-3وت ـع ــادل العربي
ً
وك ــاظ ـم ــة إي ـج ــاب ــا ب ـهــدف ـيــن لكل
منهما ،وأخ ـيــرا انتهت مواجهة
الفحيحيل والسالمية بالتعادل
السلبي.

كاظمة والكويت في نهائي «ممتاز الطائرة»
األول أطاح باألصفر ...والثاني فاز على األخضر في «الذهبي»
ً
ضرب فريق كاظمة موعدا
مع نظيره الكويت في نهائي
بطولة الدوري الممتاز للكرة
الطائرة ،بعد فوز األول على
القادسية ،والثاني على العربي،
أمس األول ،في الجولة األولى
للمربع الذهبي.

جانب من لقاء السالمية وكاظمة في كرة اليد (تصوير عوض التعمري)
وضـ ـ ـ ــع ف ـ ــري ـ ــق كـ ــاظ ـ ـمـ ــة حـ ــدا
الن ـت ـص ــارات الـســالـمـيــة ،وألـحــق
بــه الهزيمة األول ــى هــذا الموسم
بنتيجة  ،17-22في المباراة التي
جمعتهما أمس على صالة مركز
الـشـهـيــد فـهــد األح ـم ــد بــالــدعـيــة،
ضمن الجولة ال ـ  13من الــدوري
العام للعبة.
وب ــذل ــك رفـ ــع كــاظ ـمــة رص ـيــده
الــى  23نقطة ،وارت ـقــى لوصافة
ال ـت ــرت ـي ــب م ــؤق ـت ــا ،ب ـي ـن ـمــا ظـلــت
الـمـقــدمــة للسالمية بــرصـيــد 24
نقطة.
وقد اتسمت المباراة بالندية
واإلثـ ـ ـ ـ ـ ــارة ف ـ ــي ش ــوطـ ـه ــا األول،
وسـ ـيـ ـط ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل عـ ـل ــى أغ ـل ــب
ف ـتــراتــه ،حـتــى تـمـكــن الـبــرتـقــالــي
م ــن حـسـمــه ف ــي ال ـن ـهــايــة ب ـفــارق
هدف (.)8-9
ومـ ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـثــانــي،

دنـ ــت األف ـض ـل ـي ــة ب ـش ـكــل واض ــح
لـلـبــرتـقــالــي ،ب ـعــد ت ــأل ــق حــارســه
عبدالعزيز الظفيري في الذود عن
مرماه ،وتنفيذ الهجوم المعاكس،
إضافة إلى تفعيل دور األجنحة
إبراهيم األمير ومبارك الخالدي
تحت قيادة ذكية من المخضرم
فيصل وا ص ــل ،مستغلين حالة
االرت ـ ـب ـ ــاك الـ ـت ــي س ـي ـط ــرت عـلــى
السماوي حتى نهاية المباراة.

إصابة إبراهيم األمير
وش ـهــدت الــدقـيـقــة  17تعرض
الــاعــب إبــراهـيــم األمـيــر إلصابة
بـ ـع ــد ك ـ ـ ــرة مـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ــع ب ــاق ــر
خ ـ ــر يـ ـ ـب ـ ــط ،أدت ا ل ـ ـ ـ ــى سـ ـق ــو ط ــه
عـلــى األرض ،واب ـتــاعــه لـســانــه،
وتدخل طبيبا الفريقين بإجراء
اإلسعافات األولية حتى وصول

سيارة اإلسعاف التي نقلته الى
المستشفى.

فوز القرين
وفي مباراة أخرى جرت أمس
األول على صالة االتـحــاد ضمن
الـمــرحـلــة نـفـسـهــا ،حـقــق الـقــريــن
ً
ً
ف ـ ـ ـ ـ ــوزا س ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـت ـض ــام ــن
بنتيجة ( 19 -30ا ل ـش ــوط األول
 ،)9 -16ليرفع الفائز رصيده إلى
 14نقطة في المركز السابع بفارق
األهـ ــداف عــن خـيـطــان ال ـســادس،
ف ــي حـيــن ظ ــل ال ـخــاســر م ــن دون
رصيد في المركز الخامس عشر
واألخير.
أدار ا ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ا لـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــان
عـبــدالــرحـمــن الـمــا وعبدالعزيز
فيصل.

●

محمد عبدالعزيز

فــي واح ــدة مــن أفضل مباريات
الموسم فنيا ،أطاح كاظمة بغريمه
القادسية من المنافسة على لقب
ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز لـلـكــرة الـطــائــرة،
ب ـعــدمــا ن ـجــح ف ــي ت ـحــويــل تــأخــره
بشوط إلــى فــوز مستحق بنتيجة
 ،1-3وج ـ ـ ـ ــاء ت نـ ـت ــائ ــج األش ـ ـ ــواط
(،)17-25 ،22-25 ،19-25 ،25-19
في المباراة التي جمعت الفريقين
أمس األول على صالة فجحان هالل
المطيري بحولي ،ضمن منافسات
الجولة األولى من المربع الذهبي
(نصف النهائي) للمسابقة ،وبنفس
النتيجة تغلب الكويت على نظيره
العربي وبواقع أشواط (-25 ،21-25
.)18-25 ،25-20 ،21
وبذلك ضرب كاظمة موعدا مع
نظيره الكويت في المباراة النهائية
للبطولة ،بينما يلتقي القادسية مع
العربي في مباراة تحديد المركزين
الـثــالــث وال ــراب ــع ،الـثــاثــاء المقبل،
على صالة نادي الكويت.

كاظمة والقادسية
وجاءت المباراة سريعة وقوية،
وسيطرت الندية على مجرياتها،
خصوصا في الشوط األول ،الذي
ظـهــر فـيــه ال ـقــادس ـيــة بـشـكــل جـيــد،
وك ــان أكـثــر تنظيما على مستوى
ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ـب ــر ال ـخ ـط ـي ــن األم ــام ــي
بحوائط صد ثنائية قوية ،والخلفي
ف ــي اس ـت ـق ـبــال الـ ـك ــرة األول ـ ــى عبر
الليبرو ناصر عبدالصمد ،بينما

ضربة ساحقة من عبدالرحمن المطوع وحائط صد قدساوي ( تصوير جورج رجي)
تميز هجومه بالقوة من الطرفين
(م ــرك ــزي  )2-4بـسـبــب تــألــق سعد
صــالــح وراشـ ــد عـنـبــر ف ــي الـضــرب
الـ ـس ــاح ــق ل ـي ـن ـهــي ال ـ ـشـ ــوط األول
لصالحه.
ومع بداية الشوط الثاني نجح
البرتقالي في إعادة تنظيم صفوفه
جيدا ،وصحح أخطاء الشوط األول،
ً
خصوصا الدفاعية على مستوى
اس ـت ـق ـب ــال الـ ـك ــرة األولـ ـ ـ ــى ،وك ــذل ــك
حوائط الصد الثنائية والثالثية،
مستفيدا مــن كـثــرة أخـطــاء العبي
القادسية.
كما تألق معد الفريق المخضرم
عبدالله بوفتين في قيادة هجمات
فــريـقــه ب ـت ـمــريــرات مـتـقـنــة لمشعل
الـعـمــر وعـبــدالــرحـمــن الـمـطــوع من
ع ـل ــى ط ــرف ــي ال ـش ـب ـك ــة ،م ـم ــا مـكــن
البرتقالي من حسم الشوط الثاني
لمصلحته.
واسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـحـ ــال فـ ــي الـ ـش ــوط
الـ ـث ــال ــث وسـ ـ ــط ت ـ ـفـ ــوق ك ـظ ـم ــاوي

م ـل ـح ــوظ ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـه ـجــوم
والدفاع ،وسط معاناة القادسية من
الدفاع المتواضع وكثرة األخطاء
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وغـ ـي ــاب دور الـمـعــد
عبدالناصر العنزي ،الذي أجهض
م ـحــاوالت زمــائــه فــي ال ـعــودة إلى
ال ـل ـقــاء رغ ــم انـتـفــاضــة ال ـفــريــق في
النقاط األخيرة ،والتي كادت تفلح
فــي الـلـحــاق بنتيجة ال ـشــوط ،لكن
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـخ ــاط ــئ ل ـخ ـطــة الـلـعــب
والــاعـبـيــن مــن ال ـمــدرب التونسي
مـ ـحـ ـم ــد ك ـ ـع ـ ـبـ ــار أه ـ ـ ـ ـ ــدر ف ــرص ـت ــه
ل ـتــدنــو ال ـس ـي ـطــرة كــام ـلــة لـكــاظـمــة
وينهي الشوطين الثالث والــرابــع
لـمـصـلـحـتــه ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع كبير
مــن جــانــب األص ـفــر ،وتــألــق العبي
البرتقالي في جميع المراكز.
أدار اللقاء الحكمان علي الثويني
(أول) ونايف الحميدان (ثان).
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ف ــرض
الكويت أفضلية واضحة من بداية
الـلـقــاء ،بفضل تــألــق ثــاثــي الخط

االمــامــي عبدالله جاسم وسلطان
خلف من على طرفي الشبكة ،وعامر
السليم من منتصفها ،مستفيدين
م ــن االع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـت ـق ــن ،ك ـم ــا تـمـيــز
الفريق بالدفاع الجيد عبر الخطين
االمامي والخلفي.
وع ـ ـ ــان ـ ـ ــى االخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر م ـ ـ ــن سـ ــوء
استقبال الـكــرة االول ــى ،والتغطية
خلف الضاربين ،وحــوائــط الصد،
إضــافــة إل ــى إخ ـطــاء االرس ـ ــال ،مما
مـ ـن ــح ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـح ـســم
الشوطين االول والثاني.
ومع بداية الشوط الثالث انتفض
االخ ـض ــر مـسـتـغــا ت ــراخ ــي العـبــي
الكويت ،حيث تميز بحوائط الصد
الـ ـق ــوي ــة ،ك ـم ــا ت ــأل ــق ع ـبــدالــرح ـمــن
العتيبي ومحمد الـقـطــان ،لينهي
الشوط لمصلحته ،إال أن الكويت
اسـتـعــاد بــريـقــه مــع بــدايــة الـشــوط
ال ــراب ــع ،ون ـجــح ف ــي إن ـه ــاء الـشــوط
وال ـم ـبــاراة لمصلحته وســط تألق
معظم العبيه.
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رياضة

خالل ندوة ملتقى االستثمار الرياضي «بين الواقع والطموح»
الصالح والمرزوق والجابر والغانم خالل الملتقى

حمود فليطح وصقر المال يتابعان الحوار في الملتقى

نظمت الهيئة العامة للرياضة
ندوة ملتقى االستثمار الرياضي
بعنوان "بين الواقع والطموح"،
وأكدت خاللها أهمية قانون
االستثمار الرياضي للنهوض
باألندية واالتحادات الرياضية
المحلية.

أك ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـل ــري ــاض ــة د .حـ ـم ــود ف ـل ـي ـطــح أمـ ــس،
أه ـم ـيــة قــانــون االس ـت ـث ـمــار الــريــاضــي
لـ ـلـ ـنـ ـه ــوض ب ـ ــاألن ـ ــدي ـ ــة واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات
الرياضية المحلية وزيادة مصادرها
المالية لدعم الشباب ا لــر يــا ضــي ،بما
يخفف العبء عن ميزانية ا لــدو لــة في
هذا اإلطار.
وقال فليطح ،في كلمته خالل ندوة
ملتقى اال سـتـثـمــار ا لــر يــا ضــي بعنوان
"بين ا لــوا قــع والطموح" التي نظمتها
الـهـيـئــة ،إن رعــايــة الــدولــة لــاتـحــادات
واألنـ ــديـ ــة إلـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة "ال ي ـم ـكــن أن
يـسـتـمــر وس ــط ال ـت ـطــور ال ـك ـب ـيــر بفكر

االستثمار الرياضي في العالم" وهو
أمر يسعى هذا القانون إلى تحقيقه.
ً
واسـ ـتـ ـع ــرض ع ـ ـ ــددا م ــن ال ـت ـج ــارب
ال ـن ــاج ـح ــة ف ــي ه ـ ــذا ال ـج ــان ــب أه ـم ـهــا
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع مـ ـجـ ـم ــع
ال ـش ـي ــخ "جـ ــابـ ــر ال ـع ـب ــدال ـل ــه" لـلـتـنــس
ال ـمــزمــع افـتـتــاحــه ال ـعــام الـمـقـبــل بعد
الشراكة على الدخول به بنظام "بي.
أو.تـ ـ ــي" ،كــذلــك االس ـت ـث ـمــار ف ــي ن ــادي
ً
الـ ـك ــوي ــت ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان سـ ـب ــاق ــا ألغ ـلــب
األندية في هذا المجال.
من جهته ،أشار نائب المدير العام
لشؤون التخطيط والتطوير بالهيئة
الـعــامــة للرياضة حـســام الـصــالــح في

 3مباريات في الدرجة األولى لكرة القدم
الشباب والفحيحيل واليرموك بمواجهة الساحل والصليبيخات وخيطان
●

عبدالرحمن فوزان

تنطلق مـســاء الـيــوم منافسات
الجولة الـ 11من دوري ڤيڤا للدرجة
االول ــى بإقامة  3مـبــاريــات ،تجمع
األولى الفحيحيل والصليبيخات
ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد ن ــاص ــر ال ـع ـص ـي ـمــي
بنادي خيطان ،ويلتقي في الثانية
الـشـبــاب مــع الـســاحــل عـلــى اسـتــاد
مساعد الشنفا بـنــادي التضامن،
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ي ـس ـت ـض ـي ــف الـ ـي ــرم ــوك
نظيره خيطان على استاد عبدالله
الخليفة ،وتقام جميع المباريات
في الساعة  6.10مساء.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ب ـيــن
الفحيحيل والصليبيخات ،يدخل
األحمر منتشيا باستعادة الصدارة
فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة ،بـعــد فــوزه
بهدف نظيف على الساحل أوصله
للنقطة  ،16و هــو يسعى بطبيعة
الحال إلى انتصار جديد يوسع به
الفارق مع أقرب مطارديه.
ولـ ــن ت ـك ــون م ـه ـمــة الـفـحـيـحـيــل
س ـه ـلــة ب ـمــواج ـهــة الـصـلـيـبـيـخــات
الـ ــذي يـحـتــل ال ـمــركــز ال ــراب ــع ب ــ12
نـ ـقـ ـط ــة ،والـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــى إل ـ ـ ــى إلـ ـح ــاق
الهزيمة بالمتصدر واالقتراب منه

بشكل أكبر ،خصوصا انه يعيش
ف ـتــرة مـمـيــزة عـلــى الـجــانــب الفني
والمعنوي ،بقيادة مدربه الوطني
احمد عبدالكريم.
وي ـ ـص ـ ـعـ ــب الـ ـتـ ـكـ ـه ــن ب ـن ـت ـي ـجــة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،الـ ـت ــي تـجـمــع
الجارين الشباب والساحل ،في ظل
الحماس بين الناديين والعبيهم،
السيما ان المباراة تعتبر ديربي
خاصا بينهما.
ويدخل الشباب مواجهة اليوم
وهو في المركز الخامس بـ 7نقاط،
ويملك مباراة مؤجلة ،بينما يدخل
الـ ـس ــاح ــل فـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـس ــادس
برصيد  5نقاط.

وفــي الـمـبــاراة الثالثة االخـيــرة،
الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع الـ ـي ــرم ــوك وض ـي ـفــه
خيطان ،تبدو مهمة خيطان الثالث
 13نقطة سهلة في تخطي اليرموك
الذي يحتل قاع الترتيب بـ 4نقاط.
ويـسـعــى الـيــرمــوك إل ــى تحقيق
ان ـت ـصــار جــديــد مــع ان ـت ـظــار تعثر
وخـ ـس ــارة الـفـحـيـحـيــل الـمـتـصــدر،
لمزاحمته ومشاركته في الصدارة،
ب ـي ـن ـم ــا يـ ـمـ ـن ــي خـ ـيـ ـط ــان ال ـن ـف ــس
باستعادة عافيته.
ي ـ ــذك ـ ــر أن بـ ـ ــرقـ ـ ــان يـ ـغـ ـي ــب عــن
م ـبــاريــات الـجــولــة الـحــالـيــة بحكم
جدول المسابقة.

ً
ً
الفحيحيل يطلب حكما خليجيا

خاطب نادي الفحيحيل اتحاد الكرة ،رسميا ،لالستعانة بحكم
ساحة خليجي إلدارة مباراته المؤجلة من الجولة الثامنة ،المقررة
أمام الشباب في دوري الدرجة األولى في  19الجاري.
وأرفــق الفحيحيل ،الذي يحتل صــدارة دوري الدرجة األولى،
برصيد  17نقطة ،شيكا بالمبلغ المطلوب لجلب الحكم الخليجي.
وكان اتحاد الكرة حدد شروطا لالستعانة بحكام أجانب ،وهو
ما استوفاه الفحيحيل في مراسالته مع اتحاد الكرة.

كلمة مماثلة إلى حرص الهيئة على
ت ــوف ـي ــر ك ــل ال ـخ ــدم ــات وال ـت ـس ـه ـيــات
لــأنــديــة الــريــاض ـيــة لــاس ـت ـفــادة من
قانون االستثمار الرياضي لتحقيق
الفوائد المرجوة.
وأوض ــح الـصــالــح أن هــذا الملتقى
يكتسب أهمية ألنه يعرف االتحادات
واألندية الرياضية بأحدث االتجاهات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـت ـس ــوي ــق
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ــري ــاض ــي ب ـم ــا ي ـعــود
بالنفع على الشباب الرياضي.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ات ـح ــاد
الـ ـتـ ـن ــس الـ ـشـ ـي ــخ أحـ ـم ــد ال ـ ـجـ ــابـ ــر ،إن
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ل ـ ـ ــه تـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة خـ ـ ــاصـ ـ ــة م ــع

اال سـتـثـمــار تمثلت فــي بـنــاء المجمع
بالشراكة مع إحدى الشركات الكويتية
الوطنية وصمم المجمع ليكون وجهة
سياحية وأكاديمية رياضية عالمية.
وذكر الجابر أن اتحاد التنس يأمل
تنظيم بطولة عالمية ضمن سلسلة
البطوالت العالمية للتنس واستقطاب
الالعبين العالميين مما يساهم في
ً
زيادة السياحة في الكويت نظرا إلى
الشعبية الكبيرة ،التي تتمتع به هذه
ً
الرياضة عالميا.
من جهته ،أفاد رئيس مجلس إدارة
مـجـمــوعــة الـتـمــديــن ال ـع ـقــاريــة محمد
الـمــرزوق بــأن مـشــروع مجمع التنس

من أنجح المشاريع في البالد إذ يضم
بجانب المالعب أكاديمية و مــدر ســة
لـتــدريــب الـصـغــار التنس إضــافــة إلى
مجمع تجاري ضخم وفندق.
وأكد المرزوق التزام الشركة ببناء
اتحاد التنس داخل المشروع بتبرع
شخصي بمبلغ ثالثة ماليين دينار
ً
"نحو  9.9ماليين دوالر" دعما التحاد
التنس.
بدوره ،قال رئيس لجنة االستثمار
بنادي الكويت فهد الغانم في كلمته،
إن نادي الكويت من أوائل األندية التي
بدأت عملية االستثمار بالنادي رغم
ً
العراقيل الكثيرة التي واجهته ،الفتا

إلى أن األمر بات أكثر سهولة بوجود
قانون االستثمار الجديد.
وأكـ ــد أن ال ـقــانــون الـ ــذي ج ــاء ثـمــرة
ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ومـ ـجـ ـل ــس
األمـ ـ ــة وال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي سـيـشـجــع
الـمـسـتـثـمــريــن ع ـلــى ال ــدخ ــول ف ــي هــذا
المجال بقوة ما يوفر المبالغ المالية
الالزمة لألندية بهدف تطوير مرافقها
وخــدمــة ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي المنتسب
لألندية واالتحادات الرياضية.
(كونا)

«الكويت للهجن» تختتم اليوم بالسيف الذهبي
السعودية وقطر تألقتا في سباقات اليوم الرابع
تختتم في الثالثة من بعد ظهر
اليوم بطولة الكويت الدولية الـ18
لسباقات الهجن المقامة برعاية
سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
األحمد ،وتشتمل المنافسات على
 4أش ـ ــواط ،أهـمـهــا ال ـشــوط الــرابــع
المخصص لذلول الحيل للشيوخ
على مسافة  8كيلومترات ،للتنافس
على السيف الذهبي الجيب الكزس
المقدم من سمو األمير ،وخصص
الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــالـ ــث ل ـل ـح ـي ــل اي ـض ــا
لـلـمــواطـنـيــن عـلــى ج ــائ ــزة السيف
الفضي والجيب نيسان ،تخليدا
لــذكــرى الـمـغـفــور لــه الـشـيــخ جابر
األحـمــد ،والـشــوط الثاني للفحول
على مسافة  8كيلومترات خصص
لـلـمــواطـنـيــن عـلــى ج ــائ ــزة السيف
الـفـضــي وال ـس ـيــارة جـيــب نـيـســان،
تخليدا لذكرى المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان.
والشوط األول للفحول خصص
للشيوخ على مسافة  8كيلومترات
مــن أجــل الـفــوز بالخنجر الفضي
وال ـس ـيــارة جـيــب نـيـســان ،تخليدا
لــذكــرى الـمـغـفــور لــه األم ـيــر الــوالــد
الشيخ سعد العبدالله.

وعززت السعودية من صدارتها
في منافسات اليوم الرابع للبطولة
بـ 23شوطا ،بعد إحرازها  7أشواط،
فـيـمــا جـ ــاءت قـطــر ثــانـيــة برصيد
 22ش ــوط ــا ،ب ـع ــد ن ـي ـل ـهــا ثـمــانـيــة
أشـ ــواط ،فــي حـيــن ج ــاءت الكويت
ثالثة برصيد  16شــوطــا ،بعد أن
حصدت أمس  3أشواط ،فيما تحتل
اإلمارات المركز الرابع بشوطين.
وج ـ ــاء فـ ــوز ه ـجــن ال ـك ــوي ــت في
المنافسات التي خصصت للهجن
(الثنيان القعدان) و(الثنايا األبكار)
و(ال ـح ـيــل) و(ال ـف ـح ــول) ،وه ــي ذات
األعمار فوق المتوسطة والكبيرة
على مسافة ثمانية كيلومترات،
ح ـيــث ح ـصــل ال ــذل ــول (ال ـس ـن ــاف ــي)
لمالكه مـبــارك العجمي و(الـحــذر)
لسلطان العجمي و(محيي) لعلي
المري.
وت ـم ـك ـن ــت ال ـه ـج ــن ال ـس ـع ــودي ــة
من الفوز بأشواطها السبعة عبر
هجنها (شواهين) لربيع الجابر،
و(مبلش) لعبدالرحمن الجبرين،
و(صوغان) لحمد المري ،و(العنود)
لـسـعــد الـ ـم ــري ،و(م ـه ـم ــة) لفيصل
الشريم ،و(الشاهينة) لمسعود آل

جانب من منافسات اليوم الرابع
جفران ،و(هقوه) لعلي آل رزق.
وأحـ ــرزت هـجــن قـطــر أشــواطـهــا
عبر الــذلــول (م ــاذ) لــراشــد المري،
و(مسنون) لمحمد العطية ،و(عبير)
لـنــاصــر الـمـسـنــد ،و(ال ـب ــاز) لتركي
الـمــري ،و(أف ـعــال) لحمد الـبــريــدي،
و(مواجيب) لعلي انديله ،و(الفاتن)
لـعـلــي ال ـص ـع ــاق ،و(س ـ ـ ــام) لحمد
الشراب.

وقال أمين سر النادي الكويتي
لـسـبــاقــات الـهـجــن مــديــر البطولة،
رب ـ ـيـ ــح الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،عـ ـق ــب انـ ـتـ ـه ــاء
السباقات ،إن منافسات البطولة
في هذه النسخة ظهرت بمستوى
ت ـنــاف ـســي ك ـب ـيــر أم ـت ــع الـجـمــاهـيــر
الغفيرة التي حرصت على حضور
السباقات.
وأش ــاد بـمــا قــدمــه مــاك الهجن

الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة
بتحقيقهم لـ  16شوطا حتى اآلن،
مشيرا ا لــى أن جميع المشاركين
في البطولة يتطلعون إلى متابعة
مزيد من السباقات المميزة في آخر
يومين ،والتي ستخصص للهجن
العائدة للشيوخ ،ومن يرغب ،وهي
من األفضل على مستوى العالم.
(كونا)

ً
 95طالبا في أكاديمية عبدالمحسن البحر للسباحة غلق باب التسجيل في بطولة المتروك لـ «القفز»

ن ـظ ـمــت أك ــادي ـم ـي ــة ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـب ـح ــر لـلـسـبــاحــة
للبنين مهرجانها األول ،ضمن مـشــروع الـشــراكــة بين
وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة "عيالنا أملنا
 ،"2بمشاركة  95طالبا ،وحضور وكيل الوزارة المساعد
للشؤون المالية يوسف النجار ،والموجه العام للتربية
البدنية بنين وليد عايش ،ومدير الرياضة للجميع في
الهيئة حامد الهزيم ،والمشرف العام للمشروع محمد
الحمدان.
وتضمن المهرجان بطوالت وفقرات ومسابقات في
السباحة الحرة والظهر والتتابع وفقرة للغطس بارتفاع
 3أمتار ،إلى جانب درس نموذجي لتعليم السباحة ،وذلك
حسب الفئات العمرية للطالب من  7إلى  13سنة.

مهرجان السباحة

ي ـغ ـلــق مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم بـ ــاب ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
ال ـن ـس ـخــة ال ـثــان ـيــة م ــن ب ـطــولــة ع ـلــي يــوســف
المتروك للقفز على الـحــواجــز ،التي تنطلق
منافساتها فــي الساعة  9:00صباح غــد في
م ـض ـمــار ال ـق ـفــز ب ـن ــادي ال ـم ـس ـي ـلــة ،وتـسـتـمــر
حتى مساء بعد غد السبت ،بحضور محافظ
العاصمة الفريق المتقاعد ثابت المهنا.
ك ـش ــف رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـن ـظ ـمــة الـعـلـيــا
للبطولة ال ـفــارس ،ولـيــد الـشـهــاب ،عــن رصد
 20أل ــف دي ـنــار مـيــزانـيــة لـلـبـطــولــة ،منها 10
آالف جوائز نقدية للفائزين بالمراكز األولى
ً
فــي األش ــواط كــافــة ،مشيدا بالتعاون األكثر

مــن رائ ــع مــن القائمين عـلــى ن ــادي المسيلة
ل ـل ـفــروس ـيــة األخ ــوي ــن ب ــدر وم ـح ـمــد الـمـيـلــم،
إلنجاح هذا العمل الذي يترقبه الجميع منذ
فترة بعيدة.
وبين الشهاب أن البطولة مقسمة على 10
أشواط 5 ،منها في اليوم األول على ارتفاعات
 80س ــم ،و 100س ــم ،و 110س ــم ،و 120ســم،
و 130س ــم ،فـيـمــا يـتـنــافــس ال ـم ـشــاركــون في
الـيــوم الثاني على ارتـفــاعــات  110ســم120 ،
سم ،والجائزة الصغرى على ارتفاع  130سم،
والجائزة الكبرى على ارتفاع  140سم ،على
أن يكون الختام بشوط على ارتفاع  90سم.

قمة الهالل والعين سلبية ...و 3نقاط ثمينة للسد من دبي

جانب من مباراة الهالل والعين (أ ف ب)

انـتـهــت قـمــة ال ـهــال الـسـعــودي
وضيفه العين اإلماراتي بالتعادل
الـسـلـبــي ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى من
منافسات المجموعة الرابعة في
دوري أب ـط ــال آس ـيــا ل ـكــرة ال ـقــدم،
وتعادل الريان القطري مع ضيفه
استقالل طهران االيراني  2-2في
المجموعة ذات ـهــا ،فــي حـيــن عــاد
السد القطري بفوز ثمين من أرض
مضيفه الوصل االماراتي .1-2
في المباراة األولى ،على ملعب
جامعة الملك سعود في الرياض،
انـ ـت ــزع ال ـع ـي ــن ن ـق ـطــة ث ـم ـي ـنــة مــن
مضيفه الهالل ،بطل  1991و2000
ووصيف بطل النسخة األخيرة،
بإرغامه على التعادل السلبي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ـط ـ ــل 2003
وو ص ـ ـيـ ــف  2005و  ،2016مـنــي
بخسارة مذلة صفر 3-في زيارته
األخ ـي ــرة لـلــريــاض فــي إي ــاب ربــع
نهائي النسخة األخيرة الموسم
الماضي.

وخــاض الـهــال أمــس المباراة
األولـ ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى م ـل ـع ـب ــه الـ ـج ــدي ــد،
وشهدت حضورا جماهيريا بلغ
نحو  25ألف متفرج.
وكــان الهالل خسر امــام اوراوا
ريد دايموندز الياباني في الدور
الـنـهــائــي الـمــوســم الـمــاضــي (1-1
ذهابا في الرياض وصفر 1-ايابا
في سايتاما).
وظهر الفريقان بمستوى فني
متواضع في الشوط األول ،حيث
غ ــاب ــت ال ـ ـفـ ــرص ال ـخ ـط ـي ــرة عـلــى
المرميين باستثناء فرصتين.
ون ـش ــط ال ـفــري ـقــان ف ــي ال ـشــوط
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وكـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـه ـ ــال يـفـتـتــح
ال ـت ـس ـج ـي ــل مـ ــن ه ـج ـم ــة ســري ـعــة
لوال تدخل الدفاع الذي أبعد كرة
الـمـغــربــي أشـ ــرف ب ــن شــرقــي الــى
ركنية (.)53
وسدد البرازيلي كايو فرنانديز
كــرة قــويــة تـصــدى لها المعيوف
ببراعة ( .)55ونــاب القائم االيمن

عــن ح ــارس مــرمــى الـعـيــن عندما
تصدى لكرة قوية لمحمد البريك
من ركلة حرة مباشرة (.)80

الريان يفرط بالفوز
وف ــي الـمـجـمــوعــة ذات ـه ــا ،فــرط
ال ــري ــان ب ـف ــوز كـ ــان ف ــي ال ـت ـن ــاول،
وسقط في فخ التعادل مع ضيفه
استقالل طهران  2-2في الدوحة.
وتقدم الريان  1-2حتى الدقيقة
 88عندما استقبلت شباكه هدف
التعادل عبر علي غورباني.
وف ـ ـ ــرض الع ـ ــب وس ـ ــط ال ــري ــان
رودري ـ ـغـ ــو ت ــاب ــات ــا ن ـف ـســه نـجـمــا
للمباراة بتسجيله هدفين أولهما
بــال ـخ ـطــأ ف ــي م ــرم ــى ف ــري ـق ــه (،)6
والثاني عندما منحه التقدم (،)28
وصنع هدف التعادل الذي سجله
المغربي عبد الرزاق حمد الله ()18
قبل ان يطرد بالبطاقة الصفراء
الثانية في الدقيقة .81

وك ــان ال ــري ــان ال ـطــرف االفـضــل
في الشوط االول ،بيد أن شباكه
استقبلت هدفا بالنيران الصديقة
عندما حاول تاباتا إبعاد تسديدة
االوزبكستاني سيرفر جباروف
فتابعها داخل مرمى فريقه.
وواص ـ ـ ـ ــل ال ـ ــري ـ ــان أف ـض ـل ـي ـت ــه،
ونجح فــي إدراك التعادل عندما
استغل تاباتا خطأ خارج المنطقة
وم ـ ــرر كـ ــرة الـ ــى ح ـمــد ال ـل ــه ال ــذي
تابعها برأسه داخل المرمى (.)18
وب ـعــد  10دقــائــق رد حمدالله
الدين لتاباتا عندما هيأ له كرة
عرضية تابعها داخل المرمى.
وتـ ــراجـ ــع م ـس ـت ــوى ال ـفــري ـق ـيــن
فــي الـشــوط الـثــانــي ،وكــان الريان
قــريـبــا مــن ال ـهــدف الـثــالــث عندما
ســدد حمدالله كــرة قوية ابعدها
الـحــارس سيد حسين الحسيني
باطراف اصابعه الى ركنية.
وض ـغــط اس ـت ـقــال ط ـه ــران في
الدقائق االخيرة مستغال النقص

الـ ـ ـع ـ ــددي فـ ــي صـ ـف ــوف اص ـح ــاب
االرض ،ونجح في إدراك التعادل
من كرة عرضية تابعها غورباني
برأسه داخل المرمى.

فوز السد على الوصل
و فــي المجموعة الثالثة ،قلب
ال ـ ـسـ ــد ال ـ ـطـ ــاولـ ــة عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
ال ــوص ــل ،وحـ ـ ّـول تخلفه ال ــى فــوز
ثمين  1-2بفضل ثنائية للبديل
الجزائري بغداد بونجاح.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادئ
بالتسجيل عبر البرازيلي فابيو
دي ليما ( ،)26لكن بونجاح الذي
دخل في الدقيقة  58سجل هدفي
التعادل ( )79والفوز (.)90
واح ـتــل ال ـســد ،ال ـمــركــز الـثــانــي
في المجموعة بفارق االهداف عن
بـيــرسـيـبــولـيــس االي ــران ــي الـفــائــز
على ضيفه ناساف االوزبكستاني
-3صفر.
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توتنهام يخطف نقطة ثمينة من معقل «السيدة العجوز»
مانشستر سيتي على أبواب ربع نهائي دوري األبطال
تعافى توتنهام هوتسبير ،بعد
استقباله هدفين في أول تسع
دقائق ،ليتعادل خارج أرضه
 2-2مع يوفنتوس ،في ذهاب
دور الـ 16بدوري أبطال أوروبا
لكرة القدم أمس األول.

هيغواين أحرز
هدفين لكنه أضاع
ركلة جزاء وفرصة
محققة

فرط يوفنتوس اإليطالي في
ف ــوز ك ــان فــي مـتـنــاولــه ،وتـعــادل
مــع ضيفه تــو تـنـهــام اإلنكليزي
 ،2-2و ق ـس ــا مــا ن ـش ـس ـتــر سيتي
اإلن ـك ـل ـيــزي ع ـلــى مـضـيـفــه ب ــازل
الـ ـ ـس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــري ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ه ــزم ــه
-4ص ـفــر ،أمــس األول ،فــي ذهــاب
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة االول ـ ـ ــى ،سجل
األرجنتيني غونزالو هيغواين
( 2و 9م ــن ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء) هــدفــي
يــوف ـن ـتــوس ،وهـ ـ ــاري ك ـيــن ()35
والدنماركي كريستيان اريكسن
( )72هدفي توتنهام.
وبـ ــدأت الـمـنــافـســة الحقيقية
بــالـنـسـبــة لـلـفــريـقـيــن م ــن ملعب
"الـيــانــز سـتــاديــوم" فــي تورينو،
دون أن يـتـمـكــن أي مـنـهـمــا من
إم ــال ــة ال ـك ـفــة ل ـصــال ـحــه ،وتــأجــل
الـحـســم إل ــى م ـب ــاراة االي ـ ــاب في
 7م ـ ــارس ع ـلــى مـلـعــب ويـمـبـلــي
في لندن.
ولم ترجح الخبرة األوروبية
ك ـفــة ف ــري ــق "ال ـس ـي ــدة ال ـع ـج ــوز"،
الذي أحرز لقب المسابقة القارية
عامي  1985و ،1996وحل وصيفا
س ـب ــع م ـ ـ ــرات ،م ـن ـهــا م ــرت ــان فــي
المواسم الثالثة االخيرة ،بينما
ب ـلــغ ال ـفــريــق اإلن ـك ـل ـيــزي نصف
النهائي مرة واحدة ،عام .1962
وافتتح يوفنتوس التسجيل
ب ـعــد ح ـص ــول الع ـب ــه الـبــوسـنــي
م ـيــرال ـيــم بـيــانـيـتــش ع ـلــى ركـلــة
حـ ــرة ،ن ـفــذهــا بـنـفـســه وتــابـعـهــا
هيغواين "ط ــائ ــرة" ،بعد أن قام
بنصف لفة المست يد الحارس
الفرنسي هوغو لوريس وسكنت
أسفل الزاوية اليمنى (.)2
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل فـ ـ ــريـ ـ ــق "الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة
ال ـع ـجــوز" عـلــى رك ـلــة ج ــزاء بعد
مخاشنة بن ديفيس لماتيا دي
سيليو داخل المنطقة انبرى لها
هـيـغــوايــن عـلــى يـمـيــن ال ـحــارس
لوريس (.)9

هاري كين نجم توتنهام يحرز الهدف األول في مرمى يوفنتوس
وتـ ــراجـ ــع العـ ـب ــو يــوف ـن ـتــوس
قليال إلى منطقتهم المتصاص
فــورة توتنهام الــذي أصبح في
موقف خطر فاندفع الى الهجوم،
وق ـ ــام العـ ـب ــوه ب ـم ـح ــاوالت عــدة
ح ـم ـل ــت خ ـ ـطـ ــورة عـ ـل ــى ب ــوف ــون
ومرماه عبر إريكسن ( )12وكين
(.)13
ومع استمرار ضغط توتنهام،
أفلت كين "العمالق" من الكماشة
الــدفــاع ـيــة وارتـ ـق ــى عــال ـيــا لـكــرة
عالية رفعها اريكسن ،وتابعها
فــي صــدر بــوفــون ( ،)26ثــم مرت
قذيفة الدنماركي بجوار القائم
االيسر من نحو  40مترا (.)29
وف ـ ـ ــوت ه ـي ـغ ــواي ــن ف ــرص ــة ال
ت ـت ـكــرر ل ــزي ــادة ص ـعــوبــة مهمة
الـ ـضـ ـي ــوف مـ ــن ه ـج ـم ــة م ــرت ــدة،
بعدما تلكأ في التسديد قبل أن

بوكيتينو يشيد بشخصية فريقه
أش ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـ ــدرب ن ـ ـ ـ ــادي ت ــوتـ ـنـ ـه ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،بشخصية فريقه،
بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه يوفنتوس
اإليطالي إلى تعادل.
وقــال بوكيتينو" :الفريق
أظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــر شـ ـخـ ـصـ ـي ــة
حقيقية بــا لـمـجــيء
إل ــى هـنــا (تــوريـنــو)
ومقارعة فريق مثل
يــوف ـن ـتــوس .أعـتـقــد
أننا وجدنا صعوبة
فــي إدارة الــدقــائــق
السبع األولى من

كومباني:
لن نتهاون

الـمـبــاراة" ،في إشــارة إلــى ضغط الفريق اإليطالي،
وتمكنه من تسجيل هدفين سريعين عبر هيغواين.
واعتبر أن فريقه بدأ المباراة "بشكل سيئ ،بعد
الهدف المبكر وركلة الـجــزاء .كانت األمــور توحي
بأن يوفنتوس حسم المواجهة ،لكن فريقي أظهر
شخصية قوية .كانت لدينا فكرة لعب كرة القدم،
ونجحنا في السيطرة على يوفنتوس على أرضه".
وتــابــع" :أن ــا سعيد ج ــدا ،ك ــون الـمـنــافـســة (على
بطاقة ربع النهائي) ال تزال مفتوحة .سنلعب مباراة
اإلياب في لندن .كل شيء ممكن".
وشاطر قائد توتنهام الحارس الدولي الفرنسي
هوغو لوريس مدربه الــرأي عندما شدد على قوة
شخصية فريقه ،وقال" :أظهرنا شخصيتنا وقوتنا.
عـنــدمــا تـتـخـلــف ص ـفــر 2-فــي  10دق ــائ ــق ،يـمـكــن أن
تتخيل بأن سيناريو المباراة انتهى ،لكننا لعبنا
بمبادئنا وقوتنا ،خصوصا أننا واصلنا اإليمان
بقدراتنا وحظوظنا".
وتابع" :هدف كاين ( )2-1ساعدنا كثيرا ،وخاصة
من الناحية المعنوية ،وأفقد يوفنتوس السيطرة
على المباراة .كان بإمكاننا العودة بالفوز لو حالفنا
الحظ قليال".
ونــوه كاين ب ــ"األداء الممتاز" لالعبي توتنهام،
الذين أظهروا "شخصية قوية".

سيتي يقسو على بازل
وقسا سيتي على بازل برباعية
تعاقب على تسجيلها األلماني
إيـ ـلـ ـك ــاي غـ ــونـ ــدوغـ ــان ( 14و)53
والبرتغالي برناردو سيلفا ()18
واألرجـنـتـيـنــي سيرخيو أغــويــرو
( )23االهداف.
وح ـ ـس ـ ــم م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط األول
بـتـسـجـيـلــه ثــاث ـيــة ق ـبــل أن يـعــزز
ب ـه ــدف راب ـ ــع ف ـ ــوزه ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
ساهم فيه غوندوغان بشكل كبير
بتسجيله ثنائية.
ومـ ـ ـن ـ ــح غـ ـ ــونـ ـ ــدوغـ ـ ــان الـ ـتـ ـق ــدم
لمانشستر سيتي بضربة رأسية

أليغري يقر بقوة
المنافس

غوارديوال :سنخوض اإلياب بجدية

أقـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس
مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري ب ـق ــوة ال ـفــريــق
اإلن ـك ـل ـي ــزي ت ــوت ـن ـه ــام ،ب ـع ــد أن ت ـع ــادل
الفريقان  2-2أمس األول في دوري أبطال
أوروبا.
وقال اليغري" :ال أعتقد أن هناك حاجة
إلى االكتئاب ،إذا كان أي شخص يعتقد
أنه كان في إمكان يوفنتوس أن يفوز ،4-0
فهو بعيد جدا عن الحسابات" ،معتبرا أن
منافسه قدم "مباراة رائعة وقلب النتيجة".
ورأى أليغري أن فريقه "بعدما تقدم
 2صفر توقف عن اللعب ،ولكن هذا كانأيضا بسبب أداء توتنهام ،إنه فريق قوي
جدا بدنيا وفنيا".
وتقام مباراة اإلياب في  7مارس المقبل
على ملعب ويمبلي بلندن.
وي ـس ـع ــى ف ــري ــق "الـ ـسـ ـي ــدة ال ـع ـج ــوز"،
وصـ ـي ــف ب ـط ــل ال ـن ـس ـخ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ال ــى
اللقب الثالث في المسابقة القارية بعد
 1985و ،1996علما بأنه حــل وصيفا 7
مــرات منها ،مرتان في المواسم الثالثة
األخيرة ،بينما تبقى أفضل نتيجة للفريق
اإلنـكـلـيــزي نصف النهائي مــرة واح ــدة،
وذلك عام .1962

أعــرب اإلسباني بيب غــوارديــوال ،المدير الفني لمانشستر
سيتي اإلنكليزي ،عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق
برباعية نظيفة أمام مضيفه بازل السويسري ،أمس األول ،في
ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال ،مؤكدا في الوقت ذاته أنهم
سيخوضون مواجهة اإلياب "بجدية تامة" رغم ضمان التأهل
"تقريبا" لدور الثمانية.
وق ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ع ـق ــب ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـب ــاراة فــي
تصريحات لشبكة "بي تي سبورت"
الـبــريـطــانـيــة إن "ال ـف ــوز  0-4خ ــارج
الـمـلـعــب نتيجة رائ ـع ــة .لـقــد تأهلنا
تقريبا لدور الثمانية ،ولكن هذه هي
التشامبيونز ليغ ،ومــا زال هناك
 90د ق ـي ـقــة سـنـخــو ضـهــا بمنتهى
الجدية".
وأضاف" :موقف الفريق جيد للغاية
فــي الـبــريـمـيــر ل ـيــغ ،مـتـصــدر ب ـفــارق 16
نقطة عن أقرب مالحقيه .وتأهلنا بالفعل
لنهائي كأس الرابطة ،ونحن على أعتاب
ربع نهائي دوري األبطال ،ومن الممكن أن
نتأهل يوم االثنين لربع نهائي كأس إنجلترا
(أمام ويجان أثلتيك)".
وأتم المدرب الكتالوني" :كما قلنا منذ بداية الموسم ،نأخذ
كل مباراة على حدة ،وبجدية تامة".

اختبارات سهلة للكبار وصعبة لنابولي ودورتموند
تتجه األنظار اليوم إلى
المواجهات األلمانية اإليطالية
في بطولة الدوري األوروبي
لكرة القدم ،إذ يواجه نابولي
فريق اليبزيغ ،ويتقابل بوروسيا
دورتموند مع اتاالنتا.

قــال البلجيكي فينسنت
ك ــوم ـب ــان ــي ،ق ــائ ــد وم ــداف ــع
مانشستر سيتي اإلنكليزي:
"رغ ـ ــم الـ ـف ــوز ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
ح ـق ـق ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ــرب ــاع ـي ــة
نظيفة أ م ــام مضيفه بــازل
ال ـس ــوي ـس ـ ُـري ،أمـ ــس األول،
في ذهاب ثمن نهائي دوري
األبطال ،فإنه غير مسموح
ب ــالـ ـت ــراخ ــي ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
اإليــاب على ملعب االتحاد
بداية الشهر المقبل".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ــومـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ف ــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـش ـب ـك ــة "ب ــي
تــي س ـب ــورت" الـبــريـطــانـيــة،
عـقــب نـهــايــة ال ـم ـبــاراة التي
اح ـت ـض ـن ـهــا م ـل ـعــب ســانــت
جاكوب بارك" :أظهرنا أننا
األفـضــل ،لكن غير مسموح
اآلن أال نمتلك ا لـحــا فــز في
م ـب ــاراة ال ـع ــودة .ال يمكننا
التهاون".

تــأخــذه الـحـيــرة ويـطـيــح بالكرة
بجانب القائم االيمن (.)33
ورغ ــم دف ــاع ــه بـكــل عـنــاصــره،
اهتزت شباك يوفنتوس بعد أن
كسر كين التسلل ،وتلقف كرة
بينية خلف الدفاع من ديلي آلي،
وهرب من بوفون ودحرجها إلى
ال ـمــرمــى ال ـخــالــي ( ،)35مسجال
الـهــدف األول فــي شـبــاك الفريق
االيطالي.
وغاب يوفنتوس عن الشاشة
إال في منطقته الدفاعية ،وتكرر
ضـ ـغ ــط ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ومـ ـ ـح ـ ــاوالت
الع ـب ـيــه ،وهـ ــدد ك ـيــن واري ـك ـســن
وآل ــي مــرمــى بــوفــون بــاسـتـمــرار
خ ــال الــدقــائــق الـعـشــر األخ ـيــرة
من الشوط األول قبل أن يضيع
هـيـغــوايــن فــي الــوقــت االضــافــي
ف ــرص ــة ه ـ ــدف ث ــال ــث ب ـت ـســديــده

الكرة في العارضة من ركلة جزاء
حصل عليها البرازيلي دوغالس
ك ــوس ـت ــا اث ـ ــر ع ــرق ـل ـت ــه مـ ــن قـبــل
العاجي سيرج اورييه (.)2+45
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،تــدنــت
سـ ــر عـ ــة األداء ا ل ـ ـ ــى ح ـ ــد ال ف ــت
م ــع س ـي ـط ــرة م ـي ــدان ـي ــة نـسـبـيــة
للضيوف ،وانقذ لوريس مرماه
م ـ ــن هـ ـ ــدف ثـ ــالـ ــث ل ـي ــوف ـن ـت ــوس
بـتـحــويـلــه ت ـســديــدة فـيــديــريـكــو
ب ــرن ــادي ـس ـك ــي الـ ـ ــى ركـ ـنـ ـي ــة ،ثــم
أمـســك رأس ـيــة ال ـكــرواتــي مــاريــو
ماندزوكيتش بعد تنفيذها (،)55
وأبطل بوفون مفعول تسديدة
بعيدة المدى لكين (.)70
وأرهق كين المغربي المهدي
ب ـن ـع ـط ـيــة وجـ ــورجـ ــو كـيـيـلـيـنــي
وارغمهما على ارتكاب االخطاء،
وحـ ـص ــل ع ـل ــى ركـ ـل ــة ح ـ ــرة عـنــد

مـ ـش ــارف ال ـم ـن ـط ـقــة انـ ـب ــرى لـهــا
اريكسن على يمين بوفون (.)72

من مسافة قريبة أسكنها الزاوية
اليمنى للحارس بعد ركلة ركنية
انبرى لها الدولي البلجيكي كيفن
دي بــرويــن ( ،)14وع ــزز بــرنــاردو
سـيـلـفــا بــال ـهــدف ال ـث ــان ــي ،عـنــدمــا
تلقى كرة عرضية داخل المنطقة
من رحيم سترلينغ هيأها لنفسه
على صــدره وسددها بيسراه في
الزاوية اليمنى البعيدة (.)18
وأضاف أغويرو الهدف الثالث
بتسديدة قوية بيمناه من خارج
ال ـم ـن ـط ـقــة ع ـل ــى ي ـم ـي ــن الـ ـح ــارس
فاتشليك الذي لم يحرك لها ساكنا
( ،)23وس ـجــل غ ــون ــدوغ ــان هــدفــه
الـشـخـصــي ال ـثــانــي ،عـنــدمــا تلقى
ك ــرة م ــن أغ ــوي ــرو ف ـتــاعــب بــأحــد
الـمــدافـعـيــن وســددهــا بيمناه من
خــارج المنطقة وأسكنها الزاوية
اليسرى البعيدة للحارس (.)54

ميالن يواجه
لودوغوريتس
وأرسنال يلتقي
أوسترسوند

تـخــوض ال ـفــرق الـمــرشـحــة لنيل لقب
م ـســاب ـقــة الـ ـ ـ ــدوري االوروب ـ ـ ـ ــي "ي ــوروب ــا
ل ـيــغ" ل ـكــرة ال ـق ــدم ،وخ ـصــوصــا ارس ـنــال
االنكليزي ومـيــان االيـطــالــي واتلتيكو
مدريد االسباني ،اختبارات سهلة اليوم
في ذهــاب الــدور الثاني ،في حين تبرز
مواجهتان ايطالية -ألمانية ،االولى بين
نابولي واليبزيغ ،والثانية بين بوروسيا
دورتموند واتاالنتا.
وت ـ ـل ـ ـعـ ــب أنـ ـ ــديـ ـ ــة ارسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال وم ـ ـيـ ــان
واتلتيكو مدريد خارج قواعدها ،حيث
ي ـحــل االول ضـيـفــا ع ـلــى اوس ـتــرســونــد
السويدي ،والثاني على لودوغوريتس
ال ـب ـل ـغ ــاري ،وال ـث ــال ــث ع ـلــى كــوبـنـهــاغــن
الدنماركي.
ويعول أرسنال كثيرا على الظفر بلقب
المسابقة لضمان المشاركة في مسابقة
دوري اب ـطــال اوروب ـ ــا فــي ظــل معاناته
إلنهاء الموسم بين االربعة االوائــل في
ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،ع ـلــى غ ـ ــرار مــواطـنــه
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد الـ ــذي ت ــوج ال ـعــام
ال ـمــاضــي وح ـجــز مـكــانــه ف ــي المسابقة
القارية األم هذا الموسم.
ويـحـتــل أرس ـنــال الـمــركــز ال ـســادس في
الدوري بفارق  8نقاط خلف جاره اللندني
تشلسي حــامــل الـلـقــب وصــاحــب المركز
الــرابــع االخ ـيــر الـمــؤهــل ل ــدوري االب ـطــال،
وهــو مني بخسارة امــام جــاره توتنهام
الخامس صفر 1-السبت الماضي وبات
يتخلف بفارق  7نقاط عن االخير.
ول ـ ــن ي ـج ــد ارس ـ ـنـ ــال اي ص ـع ــوب ــة فــي
تخطي عقبة اوسترسوند الــذي تأسس
فــي  31اكـتــوبــر  ،1996اي بـعــد شـهــر من
تسلم فينغر مهمة تدريب "المدفعجية"،
رغم أن الفريق سيفتقد خدمات مهاجمه
الدولي الفرنسي الكسندر الكازيت من 4

سلة أخبار
دي ماريا :ال أمانع
في اللعب لبرشلونة

أكد األرجنتيني أنخيل دي
ماريا ،جناح باريس سان جرمان
الفرنسي ،أمس األول ،أن لعبه
مع ريال مدريد في السابق ال
يمثل أي مشكلة بالنسبة له في
ارتداء قميص غريمه التقليدي
برشلونة.
وقال دي ماريا ،خالل حوار له
مع مجلة "سو فووت" الفرنسية:
"عالقتي بريال مدريد انتهت،
ليس لدي أي مشكلة في اللعب
مع برشلونة".
وأوضح أن "النادي الوحيد الذي
لن يلعب له مطلقا" هو نيولز
أولد بويز ،الغريم التقليدي
لروساريو سنترال ،الذي شهد
بدايات النجم الدولي قبل
االنتقال لبنفيكا البرتغالي.
وأضاف الالعب ،الذي أتم عامه
الـ 30أمس ،أنه يستعني بطبيب
ً
نفسي منذ عدة أشهر ،قائال
"إنه يساعدني على الشفاء
من اإلصابات وتفاديها ،كما
يساعدني على التخلص من
الضغوط وأن أكون أكثر هدوءًا".

البرشا يجهز لتجديد
عقد أومتيتي
يعمل مسؤولو نادي برشلونة
على تجديد عقد املدافع
الفرنسي من أصول كاميرونية،
صامويل أومتيتي ،بعد تألقه
الالفت مع الفريق الكتالوني
منذ االنضمام إليه في ،2016
قادما من أوليمبك ليون.
وكشفت صحيفة سبورت
الرياضية ،في نسختها
اإللكترونية ،أمس ،أن إدارة
النادي تجهز عقدا جديدا
ألومتيتي ،لتضمن استمرار
قلب الدفاع الفرنسي مع الفريق
لفترة أطول ،حيث إن عقده
الحالي سينتهي بعد ثالثة
مواسم ونصف املوسم.
ويسعى النادي في العقد
الجديد إلى زيادة راتب الالعب
( 24عاما) ،ورفع قيمة الشرط
الجزائي في عقده ،والتي تصل
حاليا إلى  60مليون يورو ،وهي
القيمة التي قد ال تقف عائقا
اآلن أمام األندية الكبرى في
أوروبا.

«الممتاز» تبيع جزءًا من حقوق
البث بـ  6مليارات دوالر
أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم ،أمس األول،
بيع خمس حزم من حقوق البث
التلفزيوني البريطاني من أصل
سبع مقابل  4.464مليارات جنيه
استرليني ( 6.19مليارات دوالر).
وذكرت الرابطة ،في بيان ،أن أربع
حزم من الخمس ،التي تغطي
ثالث مواسم من  2019حتى ،2022
منحت لشبكة قنوات سكاي ،في
حني ذهبت الخامسة إلى شبكة
"بي تي".
وتصل قيمة الصفقة الحالية،
التي بدأت منذ  2015وتنتهي في
 ،2019إلى  5.14مليارات جنيه
استرليني.
وأوضحت الرابطة أن هناك كثيرا
من الراغبني في شراء الحزمتني
املتبقيتني للبث املباشر.
(د ب أ)

هازارد :يجب إنهاء
الدوري في المربع الذهبي

و ،2016اختبارا سهال نسبيا امام مضيفه
كوبنهاغن الدنماركي.

نابولي يواجه اليبزيغ

العبو نابولي خالل مباراة سابقة
الى  6اسابيع لخضوعه لعملية جراحية
في الركبة.

طموحات ميالن
وال تـخـتـلــف ط ـمــوحــات وح ــال ــة مـيــان
عن أرسنال ،إذ يجعل من مسابقة يوروبا
لـيــغ هــدفــا لـلـعــودة الــى المسابقة الـقــاريــة
األم ،وخ ـصــوصــا فــي ظــل تـبــايــن نتائجه
فــي ال ــدوري المحلي ،حيث يحتل المركز
الـســابــع ب ـفــارق  9نـقــاط خـلــف ج ــاره رومــا
ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع االخ ـي ــر الـمــؤهــل
لدوري االبطال.

وت ـح ـس ـنــت ن ـتــائــج م ـي ــان نـسـبـيــا في
اآلونـ ـ ــة االخ ـ ـيـ ــرة ،ف ـب ـعــد فـ ــوز وح ـي ــد في
مبارياته الخمس األولى مع مدربه الجديد
العـ ــب وس ـط ــه الـ ــدولـ ــي ال ـس ــاب ــق ج ـن ــارو
غ ــات ــوزو ،تـحـســن اداء م ـي ــان تــدريـجـيــا
وحقق السبت فــوزه الرابع في مبارياته
الخمس األخيرة (المباراة األخرى في هذه
السلسلة انتهت بالتعادل) عندما تغلب
على مضيفه سبال برباعية نظيفة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـخ ــوض أتـلـتـيـكــو مــدريــد
الساعي الى تضميد جراحه بعد خروجه
خالي الوفاض من مسابقة دوري ابطال
اوروب ــا التي حل فيها وصيفا في 2014

وت ـن ـت ـظ ــر ن ــاب ــول ــي م ـت ـص ــدر ال ـ ـ ــدوري
االيطالي قمة نارية أمــام ضيفه اليبزيغ
وصيف بطل الدوري االلماني.
وي ـس ـع ــى ن ــاب ــول ــي ،ب ـط ــل  ،1989ال ــى
استغالل عامل االرض والجمهور لتحقيق
فــوز مــريــح يضمن بــه مواصلة المشوار
ال ـق ــاري ،بـيــد أن المهمة لــن تـكــون سهلة
امام اليبزيغ الذي يخوض غمار المسابقة
للمرة االولى في تاريخه القصير (تأسس
في  19مايو .)2009
وال تـخـلــو ال ـمــواج ـهــة ب ـيــن بــوروسـيــا
دورتـمــونــد االلـمــانــي واتــاالنـتــا االيطالي
من صعوبة ،وخصوصا ان االخير يقدم
م ـس ـتــويــات الف ـتــة ه ــذا ال ـم ــوس ــم ،ان كــان
مـحـلـيــا ،حـيــث يحتل الـمــركــز ال ـثــامــن ،او
قاريا حيث تصدر المجموعة الخامسة
امــام ليون الفرنسي الــذي تقام المباراة
الـنـهــائـيــة للمسابقة عـلــى ارض ــه فــي 16
مايو المقبل.
وتبرز ايضا مباريات ليون مع فياريال
االسـ ـب ــان ــي ،وس ـل ـت ـيــك االس ـك ـت ـل ـن ــدي مــع
زينيت ســان بـطــرسـبــورغ الــروســي بطل
 ،2008وستيوا بوخارست الروماني مع
التـسـيــو االي ـطــالــي ،ونـيــس الـفــرنـســي مع
لوكوموتيف موسكو الروسي ،ومرسيليا
الفرنسي مع سبورتينغ براغا البرتغالي،
وسـبــارتــاك موسكو الــروســي مــع اتلتيك
بلباو االسباني.
وتـقــام مـبــاريــات االي ــاب فــي  22فبراير
الجاري.

قال إيدن هازارد ،صانع لعب
تشلسي ،إن فريقه سيكافح
إلنهاء الدوري اإلنكليزي املمتاز
لكرة القدم ضمن فرق املربع
الذهبي والتأهل لدوري أبطال
أوروبا في املوسم املقبل.
ويرغب هازارد في أن يواصل
تشلسي صحوته في الفترة
املقبلة ،وذكر ملوقع النادي على
اإلنترنت" :كان الرد جيدا بعد
هزيمتني متتاليتني .لدينا
العبون رائعون ،ونريد إنهاء
املسابقة ضمن أول أربعة مراكز
في نهاية املوسم ،وهذا هدفنا".
وأضاف" :يتبقى  11مباراة حتى
نهاية املوسم ،وسنقدم قصارى
جهدنا ملحاولة تحقيق ذلك".
وبعد الخروج من كأس رابطة
األندية ،واالبتعاد تماما عن
املنافسة على لقب الدوري ،فإن
آمال تشلسي هذا املوسم في
التتويج تقتصر على دوري
أبطال أوروبا وكأس االتحاد
اإلنكليزي.
وقال هازارد" :يجب أن نعمل
بجدية ،ونحاول الفوز
باملباريات .عند اللعب لتشلسي
يجب أن يضع الالعب نصب
عينيه أن يبذل قصارى جهده
في امللعب".

دلبلا
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اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺘﺴﻞ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻔﻮق اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺘﺴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻟﻴﺘﻮج ﺑﺎﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺘﺰﻟﺞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺑﺪورة
اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.

اﺣﺘﻔﻆ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ إرﻳﻚ ﻓﺮﻧﺘﺴﻞ
أﻣ ـ ــﺲ ﺑ ــﺬﻫ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﺛ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺰﻟ ــﺞ
اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ )ﻛــﻮﻣـﺒـﻴـﻨـﻴــﻪ ﻧ ــﻮردﻳ ــﻚ(،
ﺿ ـﻤــﻦ دورة اﻷﻟـ ـﻌ ــﺎب اﻷوﻟـﻤـﺒـﻴــﺔ
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﺗﺸﺎﻧﻎ
اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ  ٢٥ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﺣـ ــﻞ ﻓــﺮﻧ ـﺘ ـﺴــﻞ ،ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟـﻌـﻠــﻢ
اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ،أﻣﺎم
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻛﻴﺘﻮ واﺗــﺎﺑــﻲ ،ﻣﺘﺼﺪر
ﺗ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺐ ﻛـ ـ ــﺄس اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻨﻤﺴﺎوي
ﻟﻮﻛﺎس ﻛﻼﺑﻔﺮ.
واﺣـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻞ ﻓـ ــﺮﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺞ ،ﺑﻌﺪ
وﺛﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ١٠٦٫٥م ،ﺧﻠﻒ ﻛﻼﺑﻔﺮ
وواﺗﺎﺑﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺎق
اﻟـﺘــﺰﻟــﺞ اﻟـﻄــﻮﻳــﻞ ﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺔ  ١٠ﻛﻠﻢ
ﻗﺎﻃﻌﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑــﺰﻣــﻦ ٢٤:٥١٫٤٠
دﻗﻴﻘﺔ.
وأﺣ ـ ـ ــﺮز اﻻﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ) ٢٩ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ(
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻮد ﻓ ــﻲ "اوﺑ ــﺮﻓ ــﺎﻳ ــﺰﻧـ ـﺘ ــﺎل"،
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟـﻨــﻮب ﺷ ــﺮق أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ ،اﻟـﻠـﻘــﺐ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻳﺤﺘﻞ
ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣ ــﻦ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
ﻳﺘﺼﺪر اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ واﺗﺎﺑﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

 ٣٧ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ
واﺻﻞ "اﻟﻤﻠﻚ" ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ ﺗﺄﻟﻘﻪ وﻗﺎد ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ
ﻛﺎﻓﺎﻟﻴﻴﺮز وﺻﻴﻒ ﺑﻄﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻰ ﻓﻮز ﺛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ اوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر  ،١١٢-١٢٠ﻓﻲ ﺣﻴﻦ واﺻﻞ
ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز وﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ اﻧﺘﺼﺎراﺗﻬﻤﺎ أﻣﺲ
اﻷول ﻓﻲ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﺳﺠﻞ ﺟﻴﻤﺲ  ٣٧ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ١٧ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻗﺎد
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻰ اﻟﻔﻮز اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺎرج ﻗﻮاﻋﺪه
وا ﻟـ ٣٤ﻓﻲ  ٥٦ﻣﺒﺎراة ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻗ ـ ــﺎد ﺟ ـﻴ ـﻤ ــﺲ ﻫ ـ ـ ــﺎردن ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ
ﻫ ـﻴــﻮﺳ ـﺘــﻦ روﻛـ ـﺘ ــﺲ اﻟ ــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﻪ ﻣـﻴـﻨـﻴـﺴــﻮﺗــﺎ
ﺗـﻤـﺒــﺮوو ﻟـﻔــﺰ  ١٠٨ -١٢٦ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  ٣٤ﻧﻘﻄﺔ ﻣــﻊ  ١٣ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﺣﺎﺳﻤﺔ.
وﻋﻤﻖ دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ ﺟﺮاح ﺿﻴﻔﻪ ﺳﺎن اﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﺳﺒﻴﺮز
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ  ١٠٩-١١٧ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻪ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺧــﺎرج ﻗﻮاﻋﺪه ،واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ
اﻟﺴﺖ اﻻﺧﻴﺮة وا ﻟـ ٢٤ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
واﻧﺘﺰع ﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ ﻛﻴﻨﻐﺰ ﻓﻮزا ﺛﻤﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻔﻪ داﻻس
ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ  ١٠٩-١١٤ﺑﻔﻀﻞ  ٢٢ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺰاش راﻧﺪوﻟﻒ ،وﺗﻐﻠﺐ
ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ أﺗﻼﻧﺘﺎ ﻫﻮﻛﺲ  ٩٢-٩٧ﺑﻔﻀﻞ
 ٢١ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﺮﻳﺲ ﻣﻴﺪﻟﻴﺘﻮن.

وﻗ ــﺎل ﻓﺮﻧﺘﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟ ـﻔــﻮز" :ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ وﺻ ــﻒ ﻣــﺎ ﺣ ــﺪث .ﻫ ــﺬا أﻣــﺮ
ﻋﻈﻴﻢ ،ﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﻮﻗﻌﻪ ،ﻟﻜﻨﻲ ﻗﻤﺖ
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻠ ــﺰم ﻓ ــﻲ اﻷﺷ ـﻬ ــﺮ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة.
أﺷﻜﺮ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ اﻟﺘﻲ اﺣﻈﻰ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻻ ﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ اﻻﻣ ـ ـ ــﻮر ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﺟﻴﺪ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﺣﻘﻖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺷ ــﻮن واﻳـ ــﺖ ﻣـﻴــﺪاﻟـﻴـﺘــﻪ اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ
ﻷﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ )ﻓﺌﺔ ﻫﺎف ﺑﺎﻳﺐ(.
وﺳ ـﺠــﻞ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ٣١
ﻋــﺎﻣــﺎ ٩٧٫٧٥ ،ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻓــﻲ ﺧــﺮوﺟــﻪ
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ واﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ اﻣﺲ ،ﻟﻴﺨﻄﻒ اﻟﻠﻘﺐ
ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ أﻳﻮﻣﻮ ﻫﻴﺮاﻧﻮ اﻟﺬي
ﺣﻘﻖ  ،٩٥٫٢٥واﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺳﻜﻮﺗﻲ
ﺟﻴﻤﺲ ).(٩٢٫٠٠
وﺳﺒﻖ ﻟﻮاﻳﺖ ،اﻟﻤﻜﻨﻰ "ﻓﻼﻳﻨﻎ
ﺗﻮﻣﺎﻳﺘﻮ" )ﺣﺒﺔ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة(،
ان أﺣـ ــﺮز ذﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺌــﺔ ﻓﻲ
أوﻟﻤﺒﻴﺎدي ﺗﻮرﻳﻨﻮ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ،٢٠٠٦
وﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ  ،٢٠١٠إﻻ أﻧﻪ
ﺣ ــﻞ راﺑـ ـﻌ ــﺎ ﻓ ــﻲ دورة ﺳــﻮﺗ ـﺸــﻲ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ .٢٠١٤
واﻛـ ـﺘـ ـﻔ ــﻰ اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ــﻲ ﻫ ـﻴ ــﺮاﻧ ــﻮ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺸﻞ ﺟﻴﻤﺲ
ﻓ ــﻲ ﻧـﻴــﻞ اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ
ﺑ ـﻄــﻼ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣ ــﺮﺗ ـﻴ ــﻦ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ اﻧــﻪ
ﺳـﻘــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺜـﻠــﺞ ﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﺎوﻟـﺘــﻪ
اﻷﺧﻴﺮة.
وواﺻ ـﻠ ــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت أﻟ ــﻮاح
اﻟ ـﺘــﺰﻟــﺞ )ﺳـ ـﻨ ــﻮﺑ ــﻮرد( ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﻮﻧــﻎ
ﺗ ـﺸ ــﺎﻧ ــﻎ ،إذ أﺗـ ــﺖ ﻣ ـﻴــﺪاﻟ ـﻴــﺔ واﻳ ــﺖ
ﻏﺪاة ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻛﻠﻮي ﻛﻴﻢ ) ١٧ﻋﺎﻣﺎ(
ﺑ ــﺬﻫ ـﺒ ـﻴ ــﺔ "ﻫ ـ ـ ــﺎف ﺑـ ــﺎﻳـ ــﺐ" )ﻧ ـﺼــﻒ
أﻧـ ـﺒ ــﻮب( اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪات ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺘــﻮﻳــﺞ
رﻳ ــﺪﻣ ــﻮﻧ ــﺪ ﺟ ـ ـﻴـ ــﺮارد ﻓ ــﻲ "ﺳ ـﻠ ــﻮب
ﺳﺘﺎﻳﻞ" )رﺟﺎل( وﺟﺎﻳﻤﻲ اﻧﺪرﺳﻮن
ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪات.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،ﺳﺠﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟـﻬــﻮﻛــﻲ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻟـﻠـﺴـﻴــﺪات ﻣﻦ
اﻟﻜﻮرﻳﺘﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣــﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ
اﻷﺧﻴﺮة ،وﺟﺎء اﻟﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺿﺪ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﺗﻠﻘﻰ
ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺧ ـﺴــﺎرة
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٤-١ﻫــﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻴﻦ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺻﻔﺮ٨-
أﻣﺎم ﺳﻮﻳﺴﺮا واﻟﺴﻮﻳﺪ.
وﺳ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺖ راﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪي ﻫـ ـﻴـ ـﺴ ــﻮو
ﻏﺮﻳﻔﻴﻦ ) ٢٩ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻬﺪف اﻟﻜﻮري

اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺘﺴﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ
ﻳ ــﻮون-ﺟ ــﻮﻧ ــﻎ ﺑـ ــﺎرك ،ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻲ
)ﻛــﻞ ﺛﻠﺚ  ٢٠دﻗﻴﻘﺔ( ،ﺗﺤﺖ أﻧﻈﺎر

ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ  ٦آﻻف ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺮج ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ
اﻟﻤﺸﺠﻌﺎت اﻟـﻘــﺎدﻣــﺎت ﻣــﻦ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻣﻸن اﻟﻤﻜﺎن
ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺼﻴﺤﺎت.

ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
أﻛﺪ ﻣﺪرب ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ،أﻣﺲ اﻷول ،أﻧﻪ ﻣﻊ ﻟﺠﻮء
اﻟﺤﻜﺎم إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮى ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺟﺮاء
ﺑﻌﺾ "اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت" ،ﺑﻬﺪف ﻋــﺪم ﻗﻄﻊ "دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ وإﺛ ــﺎرة"
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﺟﺎء ردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎدي ﻗﺒﻞ
أﻳﺎم ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻊ ﻫﺎدرﺳﻔﻴﻠﺪ ،اﻟﺴﺒﺖ ،ﻓﻲ اﻟﺪور
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس إﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
وﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎﻻت ﻣ ـﺤ ــﺪدة ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺸــﻚ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻷﻫﺪاف وﻗﺮارات ﻣﻨﺢ رﻛﻼت
اﻟﺠﺰاء واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﻤﺮاء وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ
ﻻﻋﺐ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻃﺌﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ ﻳ ـﺨــﺺ "اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﺎم" ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻜﻨﻪ أوﺿﺢ" :ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺤﻜﻤﻮا
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب
أﺧﻄﺎء .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻢ ﺳﻌﺪاء ﺑﺄن ﻳﺘﻠﻘﻮا ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﺗﻘﻨﻴﺔ .ﻧﻌﻢ ،ﻟﻨﻄﺒﻖ )ﺗﻘﻨﻴﺔ( اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ".
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل اﻋﺘﺒﺮ

أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدﺧﺎل "ﺗﻌﺪﻳﻼت" ،ﺑﻬﺪف ﻋﺪم ﻗﻄﻊ وﺗﻴﺮة
ا ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة" :ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻀﻤﻨﻮا أن ﻫ ــﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻐﻴﺮ
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ وإﺛﺎرة اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻷن ﻫﻨﺎك أﺷﺨﺎﺻﺎ
ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮون دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ﻋ ــﺪة ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳ ـﻌــﺮﻓــﻮا ﻣ ــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﻮا
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻘﻔﺰ واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف".
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﺪة
ﻣــﺮات ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﻓﺎز
ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺖ ﺑﺮوﻣﻴﺘﺶ اﻟﺒﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
 ٢-٣ﻓﻲ  ٢٧ﻳﻨﺎﻳﺮ.
ورﻏـ ــﻢ أﻧ ــﻪ أﺗـ ــﺎح أﺧ ـﻴ ــﺮا اﺗ ـﺨ ــﺎذ ﻗـ ــﺮارات
ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﺤ ــﺔ ،ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ــﻢ
ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ ﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎدات ﺷ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺑﺴﺒﺐ
ﱠ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺬي
اﻟﺤﻜﺎم اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ.
وﺳﺘﻘﺮر ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻮرد اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ )اﻟﻔﻴﻔﺎ( ﻓﻲ  ٣ﻣــﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم أم ﻻ
ﺑﻤﻮﻧﺪﻳﺎل  ٢٠١٨ﻓﻲ روﺳﻴﺎ.

ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ

و ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ـ ــﻮ اﻷول
ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪورة ،وﺟ ـ ــﺎء ﻓﻲ
ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻘﻮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻻ ﺗـ ــﺰال اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻋــﺮ ﻧـﺤــﻮﻫــﺎ

ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ ان اﻟﺸﻤﺎل ﻻ ﻳﺰال رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ ﻃﻮﻛﻴﻮ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

7:00

اﺳﺘﺎﻧﺎ – ﺳﺒﻮرﺗﻨﻎ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ

beINSPORTS HD7

9:00

ﺑﺮوﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ  -اﺗﺎﻻﻧﺘﺎ

beINSPORTS HD5

9:00

ﺳﺒﺎرﺗﺎك ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﺑﻠﺒﺎو

beINSPORTS HD3

9:00

ﻟﻮدوﺟﻮرﻳﺘﺲ  -ﻣﻴﻼن

beINSPORTS HD4

9:00

اوﺳﺘﺮﺳﻮﻧﺪ  -ارﺳﻨﺎل

beINSPORTS HD2

9:00

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ – ﺳﺒﻮرﺗﻨﻎ ﺑﺮاﻏﺎ

beINSPORTS HD6

11:00

ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ – اﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ

beINSPORTS HD3

11:00

ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ  -ﻻﻳﺒﺰﻳﺞ

beINSPORTS HD2

11:00

ﻟﻴﻮن  -ﻓﻴﺎرﻳﺎل

beINSPORTS HD6

11:00

ﺳﺘﻴﻮا ﺑﻮﺧﺎرﻳﺴﺖ  -ﻻﺗﺴﻴﻮ

beINSPORTS HD4

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

َّْ
 ...ورد ...غطاها

«األشغال»...
لماذا َّ
شوهتم
الديرة؟!

عبدالمحسن جمعة

لم أتوقع أن تتحقق مزحة خالد النفيسي ،رحمه
ً
الله ،وسعد الفرج ،أطال الله في عمره ،منذ  30عاما
في مسرحية "حامي الديار" ،بأن الحكومة قررت جعل
"الديرة طبقات"!
فـمــن يـتـجـ َّـول اآلن فــي مــديـنــة الـكــويــت يـجــد أنها
محاصرة بمشاريع طرق علوية من الداخل والخارج،
في عملية تشويه غير مسبوقة ألي مدينة بالعالم،
حتى إن شارع البالجات الكالسيكي في السالمية يتم
على أطرافه بناء جسور علوية ،إذ ال يوجد في العالم
شارع يطل على البالجات تنشأ فيه طرق علوية.
ورغــم كل ما يتم بناؤه من تلك الجسور العلوية
الالمتناهية ،التي َّ
شوهت مدينة الكويت ،وجعلتها
ً
طبقات ،لــم تحل أزمــة الـمــرور ،بــل تتفاقم يــومــا تلو
ُّ
تصب
اآلخــر ،ألن كل تلك الجسور والطرق العلوية
في نهايتها بنفس المواقع التقليدية التي تقع فيها
الكثافة السكانية والنشاط التجاري وأجهزة الحكومة
الحيوية ،وهو ما يؤشر إلى فشل تام لخطط الدولة
التي ُوضعت لحل األزمة المرورية في الكويت ،إضافة
إلى ما سيلحق المدينة من منظر عام مشوه يصعب
إصالحه.
ً
ال يمكنك أن تجد جسورا علوية في قلب واشنطن
أو باريس أو لندن ،أو في الضواحي القريبة منها،
ِّ
المتطور ،وغالبية هذه
وكذلك في معظم مدن العالم
المدن لجأت إلى وسائل النقل الجماعي تحت األرض
عن طريق المترو ،وقللت من دخــول السيارات إلى
وســط المدينة ،لحل مشاكل الـمــرور والـتـلــوث ،عبر
زي ــادة رس ــوم الـمــواقــف الـعــامــة داخ ــل ال ـمــدن بنسب
كبيرة.
بينما حلولنا الخاطئة في الكويت تعتمد على
بناء المزيد من الطرق العلوية ،لزيادة تدفق السيارات
على وسط المدينة وضواحيها القريبة ،مثل :حولي
والسالمية والفروانية ،ومنح ثالث شركات نقل عام
ً
حق تسيير حافالت ،ما يجعل الوضع كارثيا ،بسبب
الزحام والتلوث.
المليارات من الدنانير التي ُصرفت خالل السنوات
العشر األخـيــرة على مشاريع الـطــرق والجسور في
مدينة الكويت َّ
حولتها إلى مدينة أعمدة أسمنتية
قبيحة مــن طابقين ،وجـســور علوية تمثل شرايين
تنتهي بصمامات فيها جلطات كبرى تمنع المرور
من خاللها ،وفي النهاية مازال البلد يعاني ازدحامات
م ــروري ــة خــان ـقــة ون ـس ــب ت ـل ــوث عــال ـيــة ت ـه ــدد حـيــاة
ً
المواطنين والبيئة ،فيما نحن جميعا ضحية عدم
ً
جرأة القرار الفني ،وغياب االبتكار فيه ،وأيضا عدم
مراعاة الجوانب الجمالية والتراثية في الحلول التي
تتخذ لحل مشاكلنا الكبرى ...لألسف.

ً
ً
ً
حقق مجلس األمة إنجازا مبهرا بمناقشة  26تقريرا تتعلق بقضايا مهمة
وحساسة في  3ساعات فقط! وبهذا ال ينافس المجلس في موسوعة غينيس
لألرقام القياسية إال الشيف التركي الذي استطاع "سلق"  1000بيضة
في ساعة واحدة فقط!

شهادة الزواج في عيد الحب ...ذهب
اصـطــف مـئــات الـتــايـلـنــديـيــن ،أم ــس األول،
لـتـسـجـيــل ع ـق ــود زواج ـ ـهـ ــم ف ــي ع ـي ــد ال ـح ــب،
وسيتم توزيع شـهــادات زواج مصنوعة من
الذهب لمجموعة قليلة من سعداء الحظ بأحد
المكاتب الحكومية في بانكوك.
وقالت مديرة مكتب التوثيق في بانكوك،
باكابورن سا نجوانساك ،أمس ،إن هناك 10
شـهــادات ذهبية بقيمة  20ألــف بــاهــت (636

ضباب بولندا يخنق مواطنيها
ً
يموت  40ألف بولندي سنويا
بسبب الضباب الدخاني ،وفق
مــا تــؤكــد إح ــدى ال ــوزي ــرات ،إال
أن السلطات تتأخر فــي اتخاذ
إج ــراء ات جــذريــة ،وتسعى إلى
عدم إخافة الرأي العام.
وف ـ ـ ــي بـ ـع ــض أي ـ ـ ـ ــام الـ ـشـ ـت ــاء
بوارسو ،تغطي سحابة رمادية
ن ــاط ـح ــات الـ ـسـ ـح ــاب ،ويـصـبــح
الهواء الــذي يستنشقه السكان
ً
ثقيال.

وتعد أزمة الضباب الدخاني
ً
واق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا تـ ـعـ ـيـ ـش ــه  -ب ـ ـ ـحـ ـ ــرج -
بــول ـنــدا ال ـف ـخــورة بنجاحاتها
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة .ووفـ ـ ـ ـ ــق أرقـ ـ ـ ــام
ن ـ ـشـ ــرت ـ ـهـ ــا م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـصـ ـح ــة
الـعــالـمـيــة ف ــي ع ــام  ،2016يعد
ه ــذا الـبـلــد رق ــم  33بـيــن الـمــدن
األوروب ـ ـي ـ ــة ال ـخ ـم ـس ـيــن األك ـث ــر
ً
تلوثا.
وال ـ ـتـ ــدب ـ ـيـ ــر الـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـ ــذي
ً
ات ـخــذتــه ال ــدول ــة أخ ـي ــرا يـفــرض

استخدام مدافئ بنوعية جيدة.
ويـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــح مـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــق ح ـم ـل ــة
"المناخ والطاقة" في غرينبيس،
ماريك يوزيفياك ،أنه "ال يكفي أن
تكون لدينا مدافئ حديثة إذا ما
استمر الـنــاس فــي حــرق الفحم
ذي النوعية الــرديـئــة والملوث
بشدة".
(أ ف ب)

ً
دوالرا) لكل شهادة ستعطى لألزواج السعداء
الحظ.
وأوضحت أن الهدف من الشهادات الذهبية
هو تشجيع الزواج ،وزيادة معدل المواليد.
ً
ً
وأص ـ ـب ـ ــح تـ ـقـ ـلـ ـي ــدا س ـ ـنـ ــويـ ــا أن يـ ـت ــواف ــد
التايلنديون إ لــى منطقة بانجراك لتسجيل
زواجهم في يوم عيد الحب.
وه ـن ــاك تـقـلـيــد آخ ــر خ ــال عـيــد ال ـحــب في

تــايـلـنــد ،وه ــو حـفــات الــزفــاف وال ـغــوص في
الـمـيــاه الـتــي تـجــرى بمقاطعة تــرانــغ جنوب
البالد ،بهدف الترويج للسياحة.
ً
ومــن المقرر هــذا العام أن يقوم  15زوجــا،
بينهم زوجان من الواليات المتحدة وآخران
من بلجيكا ،بالغوص لعمق  8أمتار في بحر
أندامان بهذه المناسبة.
(د ب أ)

عيب ما يحدث

أين الحقيقة وأين الكذب والتلفيق والمبالغة والعنتريات البالغية من جماعات
المتعالين الكويتيين في قضية العمالة الفلبينية ،وموضوع العمالة بصفة عامة؟
تصريح السفير الفلبيني الذي تناقلته وسائل التواصل االجتماعي واضح ،يقول
ً
ً
فيه إن عــددا كبيرا من العمال الفلبينيين ُ لم يتسلموا رواتبهم من شركة مقاوالت
ضخمة لعدة أشهر ،وقسم منهم (العمال) فرضت عليهم غرامات إقامة متراكمة ،ألن
جوازاتهم محجوزة من رب العمل (المقاول) ،الذي بدوره َّ
تذرع بعدم تسديد التزاماته،
بحجة أن تلك االلتزامات ُ
العمالية يلتزم بها من الباطن .وتم االتفاق ،فيما بعد ،على
المخالفين بالسفر بتذاكر مجانية ،مع إعفائهم من الغرامات.
السماح للعمال
َّ
ً
سكنا وغـ ً
ـذاء للعمال المنتهكة حقوقهم ،لحين حصولهم
وزارة الشؤون وفــرت
ً
ً
ومرقا ،هم يريدون حقوقهم ،كي ِّ
يحولوها
عليها ،لكن هؤالء العمال ال يريدون رزا
إلى أهاليهم في بلدانهم ،الفقيرة بثرواتها الطبيعية .في أوطانهم يشقى البشر بعناء
وعذاب دائمين من أجل لقمة عيش متواضعة ،فهم بسبب صدفة المكان ُ
وحكم الطبيعة
لم تهبط عليهم الثروات من السماء ،وهناك َمن يقول (في دولة الشفافية) إن الدولة
صادرت الكفاالت المالية التي َّقدمها المقاول ،وخصصت كضمان لحقوق العمال.
ً
أيــا كانت دقة هذه األخبار ،فالمتيقن أن هناك ما يقارب من  500عامل فلبيني
و 1500هندي لم يتسلموا حقوقهم العمالية ،وال صوت للمظلومين .لعل وسائل
ُ
اإلعــام ليس لديها مكان لنشر غسيل الفقر والبؤس ،فالصفحات تكاد تخصص
للبشوت الــزاهـيــة فــي حـفــات االفـتـتــاحــات الــرسـمـيــة ،وم ــا يــرافـقـهــا مــن ابتسامات
المجامالت الفارغة التي حفرت على وجــوه متحجرة صالحة لكل مناسبة ولكل
األوقات.
هناك سؤال وأسئلة عن عالقة وضع العمالة الفلبينية في تلك المنشآت التي لم
تتسلم حقوقها العمالية ،وارتباطها بقرار الرئيس الفلبيني بحظر سفر العمالة
الفلبينية للكويت ،وهــل كانت خلفية وضــع العمالة المنزلية ومــا َّ
تعرضت له من
انتهاكات في حقوقها؛ كثيرة أو قليلة ،بمثابة الزيت الــذي سكب على نار أوضاع
العمالة الفلبينية ككل؟
مــن السهل الـقــول إن لدينا دول ــة قــانــون ،ولــديـنــا محاكم تنصف ه ــؤالء العمال،
ً
وغيرهم من العمال المنسيين ،الذين لم يكونوا يوما ضمن اهتمامات الدولة الرسمية،
ِّ
تصوت في مجالس العوائل
وال التيارات السياسية (بصورة عامة ،فتلك الفئات ال
ً
ً
ً
والعشائر والطوائف ،كما شكلتها السلطة) ،وهم ّ أيضا ال يحتلون مكانا إنسانيا
في مبدأ الحق عند أغلبية مواطني دولة ثقافة "سفروهم واختموا جوازاتهم" ،حتى
ال يأتوا مرة ثانية!
دعونا نتذكر أن دولة القانون ليست َّ
مجرد مباني محاكم عالية األدوار ،ونصوص
دستورية وتشريعية متناثرة ،هــي ممارسة نهج عــدالــة وإنـصــاف؛ بــدايــة ونهاية،
مع اقتناع األغلبية بمبدأ الحق ،حين تقف هــذه األغلبية من المواطنين مدفوعة
بثقافتها ووعيها اإلنساني مع المظلومين ،على سبيل التضامن والمؤازرة ،ال من
باب التعاطف والشفقة.
حين نتكلم عن حقوق العمال ،كما ينص عليها قانون العمل بحد أدنى ،تصبح هذه
النصوص غير ذات معنى ،وليست ذات جدوى في حاالت تتمدد فيها أحكام العدالة
لوقت طويل ،بسبب ضغوط حجم القضايا في المحاكم ،وإجراءات رفع الدعاوى ،فكم
من الوقت يلزم لهؤالء العمال كي تحكم لهم المحاكم بحقوقهم؟ وأين لهؤالء العمال
األجانب أن يعرفوا طريق المحاكم وإجراءات التقاضي من تقديم شكوى لمكتب العمل
التابع لـ"الشؤون"؟ ثم االنتظار آلماد طويلة لإلحالة للمحكمة ،ثم اإلعالن بصحيفة
ً
الدعوى ،ونعرف تماما هذه األيام كيف يجري وضع اإلعالنات القضائية ،والشكل
المأساوي التعيس الذي انتهت إليه إدارات اإلعالن وأقسام إدارية أخرى في وزارة العدل
ْ
بعلمها ،وعجز السلطة عن بتر َو َر ِمها السرطاني فيه .لعل الجميع أصبح يهمس بأن
ِ
"الشق عود ،والفساد ما تشيله البعارين" ،لكن العين بصيرة واليد قصيرة ،ويمضى
الوقت بسنوات طويلة ينتظر العمال حقوقهم حتى تحسمها أحكام المحاكم بصورة
نهائية ،عندها لنا أن نسأل كم سيبقى منهم هنا؟ وما جدوى تلك األحكام في النهاية؟!
عيب ما يحدث!

ورم وزنه  ٥كغ في بطن خمسينية
كشف بيان صادر من مستشفى
ً
بجنوب ألمانيا ،أمــس ،أن طبيبا
ً
اس ـ ـتـ ــأصـ ــل ورمـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ــزن ن ـ ـحـ ــو 5
ك ـي ـل ــوغ ــرام ــات م ــن ب ـط ــن مــريـضــة
خمسينية.
وأوض ـ ــح ب ـيــان الـمـسـتـشـفــى أن
السيدة لم تلحظ الورم في البداية،
وأرج ـ ـ ـعـ ـ ــت سـ ـم ــاك ــة ب ـط ـن ـه ــا إل ــى
معاناتها من انتفاخات ،ولم تلجأ
إلــى اسـتـشــارة الطبيب إال عندما
لم يعد سروالها يناسب مقاسها،

حسن العيسى

وأص ـب ـحــت ســرت ـهــا مـنـحـنـيــة إلــى
الخارج.
ونـ ـ ـم ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــورم الـ ـخـ ـبـ ـي ــث لـ ــدى
الـمــريـضــة مــن دون أل ــم عـلــى مــدار
أشـ ـه ــر ،ووص ـ ــل وزن ـ ــه إلـ ــى 4840
ً
غراما .لكن السيدة كانت محظوظة،
ألن ال ـ ـ ــورم الـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـعــان ـيــه،
والـ ـمـ ـع ــروف ب ــاس ــم "ال ـس ــارك ــوم ــة
الشحمية" لــم يكن قــد كـ ّـون نقائل
سرطانية.
(د ب أ)

جو «العربية» خطير على «ساوث ويست»

وفيات
عبدالله حسين البنا

بهيجة عبدالعزيز محمود
الفداغ

زوجــة محمد سليمان محمد
السردي

شاكر حسين علي سليم

محمد سعد عايض العتيبي

ً
 87عاما ،شيع ،رجال :العدان،
ق ،8ش ،13م ،20نساء :صباح
السالم ،ق ،13ش ،1م ،56ت:
99005752 ،55577891

بدرية محمود عقراوي شايع

هدوا عيد ثنيان الهاجري

مواعيد الصالة

رفع مواطن أميركي ،قدم إلى الواليات المتحدة
كالجئ عــراقــي ،دعــوى قضائية ضد شركة ساوث
ويست إيــراليـنــز ،إذ قــال إنها أنزلته مــن على متن
رح ـلــة إل ــى كــال ـي ـفــورن ـيــا ،ب ـعــد أن ش ـعــر راكـ ــب آخــر
بالتوتر والضيق لدى سماعه يتحدث العربية.
وقال خير الدين مخزومي ،أمس األول ،إنه يسعى
للحصول على تعويض عن انتهاك حقوقه المدنية،

والتمييز واالضطراب الشعوري اللذين َّ
تعرض لهما
خالل الواقعة التي حدثت في  6أبريل  ،2016وبدأت
عندما كان ينتظر إقالع الطائرة من لوس أنجلس
إلى أوكالند.
ولم تعلق "ساوث ويست" بعد على الدعوى التي
رفعها مخزومي أمام المحكمة الجزئية األميركية
في سان فرانسيسكو.

ً
وذكر أنه اتخذ مقعده في الطائرة ،وأجرى اتصاال
ً
هاتفيا بعمه ،ليحدثه عن حضوره عشاء في اليوم
السابق ،ضم األمين العام السابق لألمم المتحدة
بان كي مون ،قبل أن ينزله ضابطا شرطة والموظف
بـ"ساوث ويست" شعيب أحمد من الطائرة.
وأضـ ـ ــاف م ـخ ــزوم ــي ،ال ـ ــذي كـ ــان ع ـم ــره ف ــي ذلــك
ً
الوقت  26عاما ،ويدرس السياسة العامة بجامعة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون 1828111 :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

ً
 80ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،رج ـ ــال:
العدان ،ق ،7ش ،25م ،8نساء:
السالم ،ق ،5ش ،521م ،63ت:
98834999 ،99044049
ً
 62ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،رجـ ـ ـ ــال:
بنيد ا لـقــار ،حسينية أحمد
عاشور ،نساء :القصور ،ق،2
ش ،17م ،14ت،55335541 :
99565771 ،55813399

أرم ـل ــة مـحـمــد مـطـلــق جــدعــان
الغريبة

كاليفورنيا في بيركلي ،أن شركة الطيران ،ومقرها
داالس ،اتخذت ضده هذا اإلجراء لتحدثه بالعربية،
ً
ً
ِّ
رغم أنه لم يرتكب خطأ ،أو يشكل تهديدا أمنيا.
(رويترز)

ً
 96عاما  ،شيع ،رجال :ديوان
ال ـ ـك ـ ـنـ ــادرة ،ال ـش ـع ــب ،ن ـس ــاء:
بيان ،ق ،2ش الثالث ،م ،39ت:
99855782 ،99705825

ً
 61ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،رج ـ ــال:
الـ ـ ـع ـ ــزاء فـ ــي ال ـم ـق ـب ــرة ف ـقــط،
ن ـس ــاء :ال ــدع ـي ــة ،ق ،3ش،39
م  ،B2ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور األول ،ت:
66906903
ً
 81عــامــا ،تشيع ال ـيــوم بعد
صالة العصر ،الصليبيخات،
ق  ،4ش  ،116م  ،12د ي ـ ــوان
ا لـ ـهـ ـم ــان ،ت،55122231 :
50899899

الطقس والبحر

الفجر

05:07

العظمى

22

الشروق

06:28

الصغرى

09

الظهر

12:02

أعلى مد

ً
 12:57ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:13

 11:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:37

ً
أدنى جزر  06:38صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:55

 06:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

